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  )  ٢(                              كتـاب الصيـام    
  ]قاسم بن محمد الكبسي :العالمة تقديم[

واحلمُد ِهللا َرب العاملَني، وصالًة  ،مِ يْ حِ الر  نِ محَْ الر  اهللاِ  مِ سْ بِ 
  :وسالماً َعَلى سيِدنَا حممٍد َوَعَلى آلِِه الطاهريَن وبعدُ 

 َنضرَ :(عليِه وعلى آلِه وسلمَ  صلى اهللاُ فـََقْد قَاَل رسوُل اِهللا 
َعُه، َكَما فبلَغهُ  شيئاً، منا مسَِعَ  امرءاً  اهللاُ   ُمبَـلغٍ  فـَُرب  مسَِ

َفال أعرُف َأن فرعاً ِمن  ]الرتمذيأمايل أيب طالب و [)سامعٍ  ِمن أْوَعى
فروِع املعرفِة َقد َعاَىن ِمن اجلحوِد واإلنكاِر َمَع االحتياِج 

ن يـُْفتَـَرُض َأن يكونُوا انَاُه ِفْقُهَنا اإلسالمي حىت ِمم ِإليِه َما عَ 
ِمن ُمحَاتِِه َما َداُموا متحمسَني لإلسالِم والدفاِع عنه، َوَلو 

ِصُفُهْم مجيعاً َح والتمزيَق اقتصَر َعَلى َمن ن َأن التجري
 ا َأن يأَيت ِممن بأعداِء اإلسالِم واملسلمَني هلاَن األمُر، أَم

قـَُها عاقٌل َلو صَ تصدروَن الصفوَف فمفارقاٌت َال يكاُد يُ ي د
َمل يكونُوا بَني أظهرِنَا، حىت بلغْت السخريُة ُمنتَـَهاَها ِإَىل 
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َف البعُض ِفْقَهَنا بالكتِب الصفراِء الِيت َأخَرِت صِ َأن يَ 

املسلمَني ومنعْت ِمن تدفِق اإلسالِم وإجنازاتِِه، وغاَب عن 
 وعٍي أو مساجَد دوَن  ديناً بَال فقٍه كخطباِء ِبالَ  هؤالِء َأن

ا قيمُة خطيٍب يصعُد ويهبُط ويعج ويزعُج مَ مصلَني، وَ 
   .اهوَ َح وخارْت قُـ ن رَ َض ملسألٍة فقهيٍة تَـ ر عَ فَِإَذا َما تَـ 

 َا يكوُن صحيحًا َأن فالعلُم ) يرِ دْ أَ  نصَف العلِم الَ (ُرمب
ثُر ِمْن َأن ُحتَْصى لكن الفقَه بالديِن أبوابُُه كثريٌة وفروُعُه أك

َال ِغَىن عنه ِلَمن يدُعوا ِإَىل اِهللا َوِإال َفَأي نظاٍم َتْدُعوا ِإَىل 
  .تطبيِقِه ؟ َوِمن َأْجِل َماَذا نقيُم الدنيا وال نقعُدَها ؟ 

ِإن الفراَر ِإَىل القوِل بَِأن نصَف العلِم َال أدري ِمن أولئَك 
يفقهوَن َما جيُب عليهم  الَ  مْ هُ صدوَن للوعِظ وَ الذيَن يت

َوُهَو يـَُعرُضَنا كإخواٍن  ،َأن يفقهوُه أمٌر حباجٍة ِإَىل تقييِمهِ 
مثًال لإلحراِج ِمن ِقَبِل أصدقائَِنا فضًال َعن خصوِمَنا ِإن  
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َفطَاَلَما مسعَنا َمن يقوُل ِإَذا كاَن  ،كاَن هناَك خصومٌ 

بقوِيل َال أدري فاملسألُة هينٌة،  احلصوُل َعَلى نصِف العلمِ 
وبإضافِة َال أدري مرًة ُأخرى أكوُن َقد أحرزُت كامَل 

العلُم بكامِلِه ومتاِمِه، وملاَذا = نصٌف + العلِم، فنصٌف 
ُت مْ ا التعُب َما دُ ذَ الكتُب الصفراُء ؟ وملاَذا هَ  هِ ذِ هَ 

؟ وبذلَك  سأحصُل َعَلى العلِم كامًال بتكراِر َال أدري
بُح التواضُع والدعوُة ِإليه ضربًا ِمن تعميِم اجلهِل يص

  .وتشجيعه 
أو  ِإن فـََقيَهًا كبريًا يـُْفِيت ويقوُل َهَذا َما عندي واُهللا أعلم،

أو تتنازُعُه األدلُة  يـُْفِيت ويقوُل وفوَق ُكل ِذي علٍم عليٌم،
فتستوي عنَدُه املرجحاُت ويقوُل َال أدري، تلَك هي لغُة 

ا الكباِر وخطابـُُهْم الرفيُع بعَد َأن أَفْـَنوا أعماَرُهْم ِيف فقهائِنَ 
َوَما كاَن استنكافًا ِمن  مناجاِت األدلِة واستنطاِقَها،
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الطلِب أو الرتبِع بَني أيدي العلماِء واألخِذ عنهم َوَلو 
أَنـُهم اْكتَـَفوا بَال أدري َما ظهَر َعَلى ساحِة الفكِر ذلَك 

  .هِذِه املوسوعاُت العلميُة الشاخمُة الثرِي َوَما كاَن 
ِإن اهلجوَم على أئمِة الفقِه جيسُد أخطَر حرٍب َعَلى 

َبل ُهَو املسُخ الكامُل لإلنساِن املسلِم الِذي ، اإلسالمِ 
  . هِ ميثُل موروثَُه الفقهي وتارَخيُه وخمتلَف عالقاتِ 

وا فُ وكاشِ  م خرباُء احلديِث النبوي ِإن أئمَة فقهائَِنا هُ 
َوَما ِمن فقيٍه حبق ِيف ديِن اإلسالِم ِإال  ،غواِمِضِه وأسرارِهِ 

ينبوُعُه الثرِي  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  ورسوُل اهللاِ 
  .وعطاُؤُه املتدفقُ 

 ،ِإن حماولَة البلبلِة والتشكيِك سقوٌط َلن يربرَُه َال أدري
بل وَخْلُق جيٍل  وحراٌم ذلَك اإلسفاُف ونكراٌن للجميلِ 

  .مشوٍه وثقافٍة تلقينيٍة انفعاليٍة برتاَء ال جذوَر هلا 
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َأملَْ يقْل ، َسبَـُقوا عصوَرُهمْ  ِإن فقهائـََنا األجالَء رمحهم اهللاُ 

ِيف األزهاِر مثًال ِيف كتاِب  عليه السالمي اإلماُم املهدِ 
 ياشِ وَ احلج ويكفي املروُر َعَلى َأي صفٍة كاَن، وِيف حَ 

 مستقرًا َأْي َعَلى األرِض ليخرَج الراكُب َعَلى : رحِ الش
الطِري، كاَن َهَذا قبَل وجوِد الطائراِت مبئاِت السنَني، َوَهْل  

 كاِز ِيف باطِن األرِض وحتديدُ كاَن ِمَن التأخِر مناقشُتُه للر 
َلو   كتاِبِه املذكوِر،ِيف  اكَ نَ هُ ا وَ نَ ملكَيِتِه وقضايا اقتصاديٍة هُ 

 َر هلؤالِء احملرومَني َمجَْعَها وترتيبَـَها َلَدفـَُعوا الكثَري ِمَن ُقد
اإلحراجاِت الِيت تـَُوجُه ِإَىل الدعاِة ِيف مواضيِع االقتصاِد 

، ُمث هَ  َا ِمن اإلسالميِ ل دراسُة شبكِة األرِض وما يتعلُق
  .أخل يكوُن ِمَن التأخِر والتخلِف ...َري َوَسْقي 

قد أشفقُت َعَلى هؤالِء احملرومَني جريُت ِفيَما َمل َوأَرَاِين وَ 
يُْطَلْب مين غَري َأين َما كدُت أكتُب مقدمًة حىت قارنُت 
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 وحزنُت كثريًا لنتيجِة املقارنةِ  ،جيٍل وأجيالٍ  بَني جيلِني أو

ُر ِبُكل مناصِب الدنيا،  بَني جيٍل ترَك ثروًة علميًة الَ  تـَُقد
ِإال الطعَن ِيف أوالِء والتشكيَك ألولئَك، ن يرتَك وجيٍل لَ 

ومَع َهَذا وذاَك نشهُد واحلمُد ِهللا ِيف شبابَِنا َمن يأخُذ 
العلوَم َعِن البقيِة الباقيِة ِمَن العلماِء وَهَذا َما يبعُث َعَلى 
األمِل ويدُعوا ِإَىل التفائِل، َوَما هِذِه الومضاُت الفقهيُة 

 :ُهَو األستاُذ النجيُب العاملُ املمتعُة ِمن طالِب علٍم وَ 
حفُظ اِهللا علي زايد ِإال مؤشٌر َعَلى بدايِة جتربٍة فقهيٍة 
رائدٍة نسأُل اَهللا َهلَا السداَد والتوفيَق وَأن يأخَذ باجلميِع 
ِإَىل َما فيه سعادُة الداريِن، وال حوَل وال قوَة ِإال باِهللا 

  . نَا حممٍد وآلِهِ العلي العظيِم، وَصلى اهللاُ َعَلى سيدِ 
  قاسم بن حممد الكبسي

  هـ١٤١٦ذي القعدة  ٢٨
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  ]مقدمـُة اْلُمَؤلف [ 

أََمَرنَا بِتَـْقَواُه، الذي  لهِ لِ  احلمدُ  ،مِ يْ حِ الر  نِ محَْ الر  اهللاِ  مِ سْ بِ 
 الَ  هُ وحدَ  اهللاُ  إال  لهَ إِ  ن ال أَ  شهدُ أَ وَ  ،َونـََهانَا َعْن معصيِتهِ 

صلى اُهللا عليِه  اهللاِ  ولُ سُ رَ  اً دَ م حمَُ  أن  دُ هَ شْ أَ وَ  له؛ شريكَ 
واُت َريب لصَ فَ  ،أَْفَضُل َمْن َصلى َوَصامَ  ،وعلى آلِه وسلمَ 

  . الطاِهرِْيَن  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ َوَسالُمُه 
 وِم ِيف أَْبَسِط  :ـدُ ا بعأمُث َعِن الصُب يـََتَحدفـََهَذا الُكتَـي

 ُصورٍة َألحكامِ 
ُ
ْبَتِدئُوَن ِمْن ُطالِب ِه الِيت َحيَْتاُج ِإليَها امل

ُرُهْم ِممَْن َيْسَعوَن ِلَفْهِم  الِعْلِم الشرِيِف، َها َغيـْ َكَما َحيَْتاُج ِإليـْ
ِلَما يَقتضِيِه ِديِْنِهْم َوالتَحرِي َألْن َتُكوَن أَفْـَعاُهلُْم ُمطَاِبَقًة 

  .ِنيُف الشرُع احلَ 
َها الصاِئُم الصبْـ َوالصوُم مَ  َر َوالتَحمَل ْدَرَسٌة يـَتَـَعلُم ِفيـْ
اِت الَبَشَريْ َوَبَذَل الوْسِع  َهَواتِ  ِمْن بَوتـََقةِ  ةِ ِإلْخرَاِج الذ؛ الش
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َسُد طَاِهرَاً ِة، لَِيكوَن اجلَ َوى ِإَىل ِحبَاِر أَنواِر الِعَبادَ َوَسْيَطَرِة اهلَ 

 َتِعُد َعِن الش فـََيبْ  بَاِطَنًا َوظَاِهرَاً،
ُ
َباَحِة، ِمْن َأْكٍل َهَواِت امل

َوُشرٍب َوِنَكاٍح، ِمبَْحِض ِإرَاَدتِِه، َال َرِقيَب َعَلْيِه ِإال اهللاُ 
ُهُل َعَلْيِه االمتناُع َعِن َفِعنَدِئٍذ َيسْ سبحانه وتعاىل، 

 
ُ
 َحرَماِت ال امل

َ
  .َهاِلِك ِيت تـَُقوُد الناَس ِإىل امل

 ٌة ِلألَْبَدانِ  َكَما َأنوَم َصحاحلبيُب املصطفى  قَالَ  َكَما الص
 ]الطرباين[)ُصوُموا َتِصحوا:(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 

 
َ
  .رَضى يـََتَداَوى ِبِه كثٌري ِمَن امل

َوَجو َشْهِر َرَمَضاَن َرْوَحاِين، تـََتِسُم أَياُمُه َوَساَعاتُُه 
 وِب بَِنورَانِْيِة الُقلُ 

ُ
َر َوتـََتَحس ْسَتِفْيَضِة ِلَربـَهاامل ُس ، تـَُعاِنُق اخلَيـْ

َتْسَعى وَ  فـََتِعْيُش ُمَتأَلَمًة ألَناِِمْ  رَماِن،لُفَقَرآَء َوَأْهَل احلِ ا
ُهْم، ْمَعَة َعنـْ لَِتْمَسَح الد  

ُ
ُعونَاِت َألْهِل بِتَـْقِدميِْ الصَدقَاِت َوامل

َرى ُجمَْتَمَعًا ُمتَـرَاِبطَاً، يـَتَـَقاَسُم اهلُُموَم،  فـَتَـ ، اَجةِ َقِة َواحلَ الَفا
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َوَال لَِباَس َوَال الَفْضِل َمن ال َماَل َهلُْم  َكَما يـُْعِطي أَْهلُ 

  .َمْأَوى 
اَخلْريِ؛ وُيَكوُن ِفْيِه ِيف اإلنَساِن َذرَاَت فَالصَياُم َيَضُع 

ٌر ِمْن  ؛ فـََيْخرُُج الصاِئُم َوَقدَمَصابِْيَح اُجلودِ  تـََغيـَرْت َكِثيـْ
َقِة لَِيْسُلَك بـَْعَد َيتِجُه َتَصورُُه َحنَْو احلَ ُسُلوِكَياتِِه َوأَْفَكارِِه؛ فَـ  ِقيـْ

ِمْن َأن  عز وجلَذِلَك َطرِيـَْقاً نَِقْياً ُمْسَتِقْيَماً، َخائَِفاً ِمن ربِِه 
  .ال يـَْقَبُل ِمْنُه َعَمَلُه 
فـََلُه  تـَْربَِيٍة َوِغَذاٍء ُروِحي  ِم َذِلَك ِمنْ وََكَما َأن لِلصائِ 

ِمْن َغْريِ  بِِإْمتَاِم َصوِمِه ِيف يَوِمهِ فـَْرَحٌة ِعْنَد ِإْفطَارِِه، : فـَْرَحَتانِ 
 َورَازِِقهِ َوفـَْرَحٌة ِعْنَد ِلَقاِء َخاِلِقِه  َلْمٍز َوَال َمهٍْز َوَال ِغْيَبٍة؛

َر َجمُْذوذٍ زَاَء اَألْوَىف اجلَ  لَِيْجزِيَهُ    .واملِنةُ ْمُد ، فَِللِه احلَ َعطَاًء َغيـْ
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ُم َهَذا الُكتَـيَب ِإَىل ُطالِب الِعْلِم؛ ِإْذ أَُقد َوِإين 

؛ َوَطَهارَةِ لَِيِصُلوا ِإَىل نُوِر احلَ َوالسائِرِْيَن ِيف الدْرِب  الَقْلِب  ق
  .فـْقُت ِفْيَما َكَتْبُت ِفْيِه ، َأْرُجوا َأْن َأُكوَن َقْد وُ َوُمسُو الروحِ 

َوَقْد طُِبَع َهَذا الكتيُب طبعًة سابقًة فـَنَـَفَدْت، وََكانْت 
حمتويًة َعَلى أغالٍط مطبعيٍة َمت حبمِد اِهللا َتْصِحيُحَها ِيف 
 إضافُة بعِض املسائِل والفوائِد لتتم َهِذِه الطبعِة، َكَما َمت

َأن يـَتَـَقبَل َهَذا العمَل، َوَأن  حانهسبالفائدُة، َوَأْسَأُل اَهللا 
َجيَْعَلُه ِيف ميزاِن احلسناِت، َوأَْرُجوا ِممن َوَجَد َخطًَأ َأن 

  :يـَْعُذَرِين ِفيِه َوَأن يـََتذَكَر َقوَل الشاعرِ 
  َوِإن جتْد عيباً َفُسد اخلََلال  

  َفَجل َمن الَ عيَب ِفيِه َوَعال
ل وَكُ  لِذْيَن َقدُموا ِيلَ الَعوَن َوالنْصَح،َوَال أَنَسى أُولَِئَك ا

َمن َساَهَم ِيف َهَذا الَعَمِل، وَُكل َمن َسَعى ِيف الطْبِع 



  )  ١٢(                              كتـاب الصيـام    
َعُهْم، َفَجزَ ،  َواِإلْخرَاجِ  اُهُم اُهللا َعين َأْن َأْشُكَر َهلُْم َصِنيـْ

رَ    .اً َخيـْ
ِإِىل ُرْوِح ُأْسَتاِذي َوَأِخريًَا أََتَشرُف بِِإْهَداِء َهَذا الَعَمِل 

محِد الشاِمي َقدَس اهللاُ أ َعَلي بنِ  :الَعالَمةِ  اجلَِلْيِل َفِضْيلةِ 
َسِلْنيَ؛ ر َوَسالٌم َعَلى امل ؛ُرْوَحُه الشرِيَفَة ِيف َأْعَلى ِعلينيَ 

  . ْنيَ مِ الَ العَ  ب رَ  هِ ل لِ  دُ مْ احلَ وَ 
  حفظ اهللا علي زايد

  هـ١٤٣٢غرة رجب 
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 يـَامُ الص  

  :َتعرِْيفـُهُ 
رًَا ِيف اِإلْمَساِك  اِإلْمَساُك ُمْطَلَقاً،: ـ لَُغةً ١ َوُيْستَـْعَمُل َكِثيـْ


 	َ�َ���� {:َعِن الَكَالِم َكَما قَاَل اُهللا تـََعاَىل �	ِ 
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  .الَكَالِم   َعنِ 
َفطرَاِت ِمْن طُُلوِع الَفْجِر امل اِإلْمَساُك َعنِ  ـ َوِيف الشرْعِ ٢

ُ��ْ {:ِإَىل ُغُروِب الشْمِس َمَع النـَيِة َوَذِلَك ِلَقولِِه تـََعاَىل �ُ��)
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  :َفْضـلُـه

ِمْن َفْضٍل  ِإن الصَياَم يـََتَميـُز َعَلى َسائِِر الِعَباَداِت ِمبَا َلهُ 
 َسائِِر َلُه ِمْن َبنيِ  سبحانه وتعاىل، حيُث َجَعَلُه اُهللا َوثـََوابٍ 

، َوَال يـَْعَلُم َأْجَر الصاِئِم بـَْنيَ الَعْبِد َوَربهِ ِسر الَفرَاِئِض ألَنُه 
ِدْيِث الُقْدِسي ِيف احلَ  سبحانهَكَما قَاَل   جل جاللهِإال ُهَو 

) ُه ِيل َوأَنَا َأْجزِي ِبهِ ِإالوَم فَِإنالبخاريأمايل املرشد باهللا و [)الص[.  

  َوُهَو ُجنٌة ِمَن النارِ 
َ
َعاِصي َكَما قَاَل َوِوَجاٌء ِمَن امل

يَا :(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  احلبيُب املصطفى
َوَمن ملْ  نُكُم الَباَءَة فـَْلَيتَـَزوجْ َمْعَشَر الشَباِب َمِن اْسَتطَاَع مِ 

أمايل أمحد بن عيسى والشفا [)َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصوِم فَِإنُه َلُه ِوَجاءٌ 

  .]مالبخاري ومسلو 

َوُهَو ِمَن الِذيَن يشفعوَن ألصحاِِْم يوَم القيامِة َكَما 
 :صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  احلبيُب املصطفى قَالَ 
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 يـَُقوُل الصَيامُ  ،ِن لِْلَعْبِد يَوَم الِقَياَمةِ َعاالصَياُم َوالُقْرآُن َيْشفَ (

، النـَهاِر َفَشفْعِين ِفْيهِ بِ َأْي َرب َمنَـْعَتُه الطَعاَم َوالشَهَواِت 
 )َمنَـْعَتُه النوَم بِاللْيِل َفَشفْعِين ِفْيْه فـََيْشَفَعانِ  :َويـَُقوُل الُقْرآنُ 

لِلصاِئِم :(صلى اهللاُ عليِه وعلى آلِه وسلمَ   َوقَالَ  ]أمحد والطرباين[
َياَمِة، يـَُناِدي ُمَناٍد فـَْرَحٌة ِعنَد ِفْطرِِه؛ َوفـَْرَحٌة يَوَم القِ : فـَْرَحَتانِ 

 )؟ َوِعزِيتْ َوَجَالِيل ُألْرويـَنـُهُم الَيوم أَْيَن الظاِمَيُة َأْكَباُدُهمْ 
صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  َوقَالَ  ]واألحكام عليه السالممسند اإلمام زيد [

: يَوَم الِقَياَمةِ نِة بَابَاً يـَُقاُل َلُه الريَاُن، يـَُقاُل ِإن ِيف اجلَ :(وسلمَ 
 )؟ فَِإَذا َدَخَل آِخُرُهْم أُْغِلَق َذِلَك الَبابُ  أَْيَن الصاِئُمونَ 

َخلَُلوُف َفِم (:صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  َوقَالَ  ]مسلم[
عز ، يـَُقوُل اُهللا ْسكِ ِمَن املِ َأْطَيُب ِعنَد اِهللا رِْحيًَا  الصاِئمِ 
َوَعِن  ]البخاريأمايل املرشد باهللا و [)ا َأْجزِْي ِبهِ الصوُم ِيل َوأَنَ : وجل

صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه َكاَن َرُسوُل اِهللا : بِن َعباٍس قَالَ 
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ِإَذا َجاَء َشْهُر َرَمَضاَن َأْعَطى َكل َساِئٍل َوَأْطَلَق ُكل :(وسلمَ 
قَاَل : قَالَ  سالمعليه الَوَعِن اِإلَماِم َعِلي  ]أمايل أيب طالب[)َأِسْريٍ 

نَوُم الصاِئِم :(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  َرُسوُل اهللاِ 
صلى اُهللا عليِه  َوقَالَ  ]أمايل أيب طالب[)َونـََفُسُه َتْسِبْيحٌ  ِعَباَدةٌ 

َعةٌ :(وعلى آلِه وسلمَ  َعَمَالِن : اَألْعَماُل ِعنَد اِهللا َسبـْ
َوَعَمٌل  َوَعَمٌل ِبَعْشَرِة أَْمثَالِهِ  ،اهلَِِماَوَعَمَالِن بَِأْمثَ  ُموِجَباِن؛
: ، َفَأما اْلُموِجَبانِ يـَْعَلُم ثـََوابَُه ِإال اهللاُ َوَعَمٌل َال  ،ِبَسْبِعِماَئة

ِبِه َشْيَئاً  َفَمْن َلِقَي اَهللا تـََعاَىل يـَْعُبُدُه ُخمِْلَصًا َال ُيْشرِكُ 
 َقْد َأْشَرَك ِبِه َوَجَبْت َلُه نَة؛ َوَمْن َلِقَي اهللاَ َوَجَبْت َلُه اجلَ 

َوَمْن َهم ِحبََسَنٍة ُجزَِي  الناَر؛ َوَمْن َعِمَل َسيَئًة ُجزَِي ِمثْـَلَها؛
َوَمْن أَنـَْفَق َماًال ِيف  ِمثْـَلَها؛ َوَمْن َعِمَل َحَسَنًة ُجزَِي َعْشرَاً؛

ْرَهُم ِبَسبْ  َسِبْيِل اِهللا ُضوِعَفْت َلُه نـََفَقُته، يـَْناُر الد ِعِماَئة َوالد
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 )َوالصَياُم لِلِه َال يـَْعَلُم ثـََوابَُه ِإال اهللاُ تـََباَرَك َوتـََعاَىل  ِبَسْبِعِماَئة

  .]بيهقيأمايل أيب طالب والطرباين وال[
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  :ِحْكَمـُة ِمْنـهال

�� {:سبحانه وتعاىلقَاَل اهللاُ ُ/��َ��@ �A�1ُ� ْ���B�"C �!2��4�� ��D;2َ  ��2
���E�ُ�41َ< ��ُ/4��Fَ� ��ُ/���0َG !�" �!2��4�� 3َ��@ �A�1ُ� ��$َ� �����9:{ 
َ  ]١٨٣:البقرة[ َياَم َعَلى  سبحانه وتعاىلبـَنيُه َما فـََرَض الصأَن

َلٍة فـََقالَ  �� >�E�ُ�41َ{:ِعَباِدِه ِإال ِحلِْكَمٍة َجِليـُْ/4��Fَ�{ ذلَك
 ْقوى تـَْفَعُل ِفْعلَ  َألني ِفْيِه َمَشاِعَر  َها ِيف الَعْبِد،التـفـَتـَُنم
عز  َياِء ِمَن اهللاِ ُسُه ثَوَب احلَ ؛ َوتـُْلبِ سبحانه وتعاىلب لِلِه احلُ 

ُرَاقـََبِة َألَواِمرِ  ؛وجل
رُُه،  َوَجتَْعُلُه َشِدْيَد امل َخاِلِقِه، َكثـَْريًا َخيـْ

 ،هِ َأْكبَـُر َمهِه طَاَعُة َرب ، رِيَع التوبَِة ِإَىل َربهِ قَِلْيًال َشرُه، سَ 
َيْصِربُ ِعنَد الَبَالِء َوَيْشُكُر ِيف  ى َرْغَبِتِه ِيف ِذْكِر َموَالهُ َوُمْنتَـهَ 

صاِئُم بِأَنـَْواِر ،فَِإَذا تـَنَـوَر ال الرَخاِء، َويـَْنَشُط ِيف الِعَباَدةِ 
َهَواِت َحَبَس نـَْفَسُه َعِن الش  التـْقَوى؛ َوَذاَق َحَالَوتـََها
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تـْقَوى َمنَـَعْتُه َوَلِكن ال ِوُهَو قَاِدٌر َعَلى ِفْعِلَها ،ِخلَاِلِقهِ اْمِتثَاًال 

َذِلَك  ، َوِعندَ َوتَنِمَيِتَها، َوالصَياُم َسَبٌب ِحلُُصوِهلَا ِمْن َذِلكَ 
رُ  ؛ َوتـُْهَزُم رَاَدُة؛ َوَتْصُدُق النـَيةُ ؛ َوتـَْقَوى اإلِ يـَتَـيَـَقُظ الضِميـْ

َلى َهَذا فَالتـْقَوى ِهَي َوعَ  ،يَـَوانِْيةِ َوالشَهَواِت احلَ َوازُِع الشِر نَـ 
َوِهَي  ؛ِحْيمِ ُقوِع ِيف َدرََكاِت اجلَ اِرُس اَألِمْنيُ ِمَن الوُ احلَ 

  الِوقَايَُة ِلِصَيانَِة األَْبَداِن ِيف 
ُ
يقوُل  ،ْجَتَمِع اِإلْسَالِمي امل

 مل َمن:(وعلى آلِه وسلمَ  صلى اُهللا عليهِ  احلبيُب املصطفى
 َيدَعَ  َأن ِيف  حاجةٌ  هللاِ  فَليسَ  ِبهِ  والعَملَ  الزورِ  قولَ  َيدَعْ 

  .]والرتمذي البخاري[)وَشرَابَهُ  َطَعاَمهُ 
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  :فـََوائِـُده

َها   :للصَياِم فوائُد كثريٌة ِمنـْ
 ـ يـَُنظُم َحَياَة اِإلنَساِن َويـَُعلُمُه النظَاَم واالنِضَباَط؛١

صلى اهللاُ  قَاَل َرُسوُل اهللاِ  َويـَُعوُد َعَلى الصْربِ َوالتَحمِل،
  ] .ابن ماجه[)الصياُم ِنْصُف الصْربِ :(عليِه وعلى آلِه وسلمَ 

ِويـُنَـوُر قـَْلَبُه  عز وجلـ يـَُعوُد اِإلنَساَن َعَلى ِذْكِر اِهللا ٢
 َويـَُعلُمُه اَألَمانََة َوُمرَاقـََبَة اهللاِ َويُزِْيُل َقْسَوتَُه َويـُزَكْي نـَْفَسُه، 

  .ِيف السِر َوالَعَلِن  جل جالله
َمَة الشَهَواِت ـ يـَُعلُم اِإلنَساَن ِجَهاَد النـْفِس َوُمَقاوَ ٣

  .  َواَألْهَواءِ 
 َذيَانِ الِغْيَبِة َوالنِمْيَمِة َواهلَ ـ َحيَْفُظ اللَساَن ِمَن الَكِذِب وَ ٤

  .الَفاِحِش  َوالَكَالمِ 
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ُر اِإلنَساَن بِنَـْعَمِة اِهللا ٥ َعَلْيِه فـَيَُباِدُر ِإَىل  عز وجلـ يُذَك

  .ُشْكرَِها 
ْوَف َوالَبَدَن ِمَن الَفَضالِت ـ ُيصُح املِْعَدَة َويَُطهُر اجلَ ٦

 احلبيُب املصطفىقَاَل َوالرَواِسِب الِيت تـُْتِعُب اِإلنَساَن، 
  ] .الطرباين[)ُصوُموا َتِصحوا:(على آلِه وسلمَ صلى اهللاُ عليِه و 

ـ ُحيَسُس اَألْغِنَياَء ِمبَُعانَاِت الُفَقرَاِء فـَتَـْقَوى أََواِصُر ٧
   .الرَواِبِط االجتماعيِة والرْمحَِة واُألخوِة بـَْنيَ الناسِ 

ُر اِإلنَساَن ِجبُوِع َوَعَطِش يَوِم الِقَياَمةِ ٨ ـ  يُذَك.  



  )  ٢٢(                              كتـاب الصيـام    
  :َوأَنـَْواُعـه اُم الصيَـامِ َأْقَسـ
   .  َواِجٍب َوَمنُدوبٍ يَنَقِسُم الصَياُم ِإَىل 

  : اِجُب َوُهَو ِتْسَعُة أَنـَْواعٍ الصَياُم الوَ  :أوالً 
١ 

ُ
سبحانه َباَرِك لقوِل اِهللا ـ َصْوُم َشْهِر َرَمَضاَن امل

���D�5 �E�َH�"�� I��4'�{:وتعاىل َJKِْ	ُ  �L��� �EَC�'ُ��� MN�OP Qِ�&B��� 
R���B9��-�) �!�" P�NُS� ِE�َG�'ُ?���) �!�$َ� �NِD�5 ��ُ/�B�" �'�D&T�� 
�L�$�:��ْ�  ]. ١٨٥:البقرة[}�َ

ْ����ُ�� {:جل جالله ـ َصْوُم النْذِر ِلَقْوِل اهللاِ ٢��)
���O��)ُ�ُ	{]ى اهللاُ  احلبيِب املصطفىَوِلَقوِل  ]٢٩:احلجصل

 )َمْن َنَذَر َنْذرَاً َمساُه فـََعَلْيِه الَوفَاُء ِبهِ :(عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
  ].االعتصام[



 ) ٢٣(                            كتـاب الصيـام       
ـ َصْوُم َكَفارَِة الَيِمْنيِ َمَع َعَدِم ُوُجوِد الِعْتِق أَِو اِإلْطَعاِم ٣

 :أَِو الُكْسَوِة، َوُهَو ِصَياُم َثالَثَِة أَياٍم ُمَتَتاِبَعاٍت لَِقْولِِه تـََعاَىل 

}4��� ��ُ�ُ��U��V�2 َW ��$ِ- �ُ�ُ��U��V�2 !�/َ��) ��ُ/�	��$�2َ  
�� �ِْX4���ِ- �L
 �*�7�)َ  �!�" �Y������" �Z�'�T�@ ����Fْ[ِ �Lُ<���4?َ/َ� �E��$�2َ.� ��\<N4��@
 ��4� !�$َ� R]�0َG�� �'2'ِ�^َ< �)َ  ���Dُ<������ �)َ  ��ُ/����Oَ  �E��$�Fْ_ُ< ��"

&2َ  �]َ=�̀ َ= ������:َ� �Nِ>�2 ��ُ1ْ?َ��% �َaِ ��ُ/�	��$�2َ  �Z���4?َ� �b��َa �ٍ�
9��0�2 �b��َ�َ� ��ُ/َ	��$�2َ  ْ��ُdَ?�%��)4��� �! ��ُ/4��Fَ� �L�<��2C ��ُ/َ� �L

�E)�'ُ/�Tَ<{]٨٩:املائدة.[  

٤ 
ُ
ج ِإَذا ملَْ جيَِْد َدَم َمِتِع ِمَن الُعْمَرِة ِإَىل احلَ تَ ـ َصْوُم امل

��ْ^�9e �َ$�� {:لِِه تـََعاَىل التَمُتِع ِلَقوْ  3َ�ِ �Z�'�$�Fْ��ِ- �f41�$َ< !�$َ�



  )  ٢٤(                              كتـاب الصيـام    

 
�� �ٍ�&2َ  �]َ=`َ= ������:َ� �Nِ>�2 ��4� !�$َ� Iِ�N�D�ْ� �!�" �'����َ1�7�
�< ��ُ1�F�g�� �َaِ R]�F�0�7�) 9e�^ْ���ٌْ]َ��"�َ� iZ�'�T�@ �b{]١٩٦:البقرة.[  

٥ 
ُ
ْدي َعَلى َتَمَكْن ِمْن ِإْرَساِل اهلَ  يَـ ْحَصِر ِإَذا ملَْ ـ َصْوُم امل
اً ، َوِهَي َعَشَرُة أَياٍم ِقَياسَ عليه السالماِدي َقوِل اِإلَماِم اهلَ 

 
ُ
�4{:َتَمِتِع لَِقْولِِه تـََعاَىل َعَلى امل�� �Z�'�$�Fْ���) &e�^ْ�� ْ��;$�<َ �) �Eِjَ� �L

Iِ�N�D�ْ� �!�" �'����َ1�7� ��$َ� ��  ]١٩٦:ةالبقر [} ُ%�:�'�>ُ
٦ 

ُ
 :ْحرِِم ِلَما َميَْنُع ِمْنُه اِإلْحَراُم ِلَقْولِِه تـََعاَىل ـ َصْوُم امل

} !9" ٌ]2�N�?َ� �L�7ْ &� !9" Pًaَ  �Lِ- �)َ  ً�H2'ِ&" �ُ/B�" �E�َ� !�$َ�
Rb��ُ	 �)َ  R]َG�N�# �)َ  ٍ�����#{]١٩٦:البقرة.  [  



 ) ٢٥(                            كتـاب الصيـام       

��2��4!� {:َعاَىل ـ َصْوُم َجزَاِء قـَْتِل الصْيِد ِلَقْولِِه تَـ ٧ ��D;2َ  ��2
 ً�N9$�Fَ1;" �ُ/B�" �Lَ�َ1َG !�"�) i��'�% ��ُ1	َ �) �N��&:�� ْ��ُ�ُ1ْ�َ< َW ْ���B�"C

�K�>َ�Cik  ��ُ/B9" ٍJ�N�@ ��)َa �Lِ- ��ُ/� �̂2 �ِ�F&B�� �!�" َ8َ1َG ��" ُ8ْl9"
���" ����Fَ[ iZ���4?َ� �)َ  �]�0�Fَ/�ْ� َm����- ً�2�N�O �b��َa ُJ�N�@ )َ  �Y���

�nِ'�"َ  َJ��-�) َo)ُ����� ً�"����#{]٩٥:املائدة[  

(�"�� �Eَ  !ٍ�"�V�$�� �E�َ {:طَِأ ِلَقْولِِه تـََعاَىل ـ َصْوُم قـَْتِل اخلَ ٨ 
 R]�0َG�� �'2'ِ�^َ1َ� ً�pَ_�U ً�B�"�V�" َ8َ1َG !�"�) ً�pَ_�U 4Wِ ً�B�"�V�" َ8ُ1ْ��2

ٌ]�2�6�) R]�B�"�V;"  !�" �E�َ� Eِjَ� ْ��ُG&N&:�2 Eَ  4Wِ �L���Oَ  3َ�ِ ٌ]�$4���;"
 !�" �E�َ� Eِ�) R]�B�"�V;" R]�0َG�� �'2'ِ�^َ1َ� i!�"�V�" ���O�) ��ُ/4� q)�N�@ �ٍ��َG



  )  ٢٦(                              كتـاب الصيـام    

 �'2'ِ�^َ<�) �L���Oَ  3َ�ِ ٌ]�$4���;" ٌ]�2�Nَ� ٌo�َl�9" ���D�B���-�) ��ُ/�B���- �ٍ��َG
R]�0َG�� R]�B�"�V;"  �!9" ً]�-��َ< !ِ���Fِ-�َ1َ1�" !ِ�2�'�D�5 ������:َ� �Nِ>�2 ��4� !�$َ�

4���4��� �E�َ��) �Lً�$��/�% ً�$����@ �L{]٩٢:النساء[.  

���E)�'�O�َd�2 �!2��4 {:ـ َصْوُم َكفارَِة الظَهاِر ِلَقْولِِه تـََعاَىل ٩�)
&�ُ= ��ِD�r����	 !�" ��$�� �E)�6��F�2  Eَ  8ِ�0َG !9" R]�0َG�� �'2'ِ�^َ1َ� ��ُ��َG

isِ0�U �E�ُ��$�Fَ< ��$ِ- �L4����) �Lِ- �E�ُd�@�ُ< ��ُ/��َa �&7��$َ1�2 }t{ 
 �&7��$َ1�2 Eَ  8ِ�0َG !�" !ِ���Fِ-�َ1َ1�" !ِ�2�'�D�5 ������:َ� �Nِ>�2 ��4� !�$َ�

�/���" �Y�1�7 ����Fْ[ِjَ� �f�_َ1���2 ��4� !�$َ� �L4���ِ- ���B�"�Vُ1�� �b��َa ً�B�
i����َ  iu�َ��@ �!2'ِ���َ/ْ����) �L4��� �6)�N�% �bْ��<�) �L����7���){ 

  ] .٣،٤:اادلة[



 ) ٢٧(                            كتـاب الصيـام       
  :ثانيـاً 

َ
ْنُدوُب َوُهَو ِصَياُم التَطوِع َوَسَيْأِيت ِيف الصَياُم امل

  .بَاِبِه ِإن َشاَء اهللاُ تـََعاَىل  



  )  ٢٨(                              كتـاب الصيـام    
  ِر َرَمَضـاَن ِفي اِإلْسـَالمِ ـهْ َمَكانَـُة ِصيَـاِم شَ 

، فـََرَضُه  ُهَو الرْكُن الراِبُع ِمْن أَرَْكاِن اِإلْسَالِم الَعِظْيَمةِ 
ُه َعَلى األَُمِم َعَلى َهِذِه األُمِة َكَما فـََرضَ  سبحانه وتعاىلاهللاُ 

 
َ
�َ��{:اَىل عَ قَاَل تَـ اِضَيِة امل�@ �A�1ُ� ْ���B�"C �!2��4�� ��D;2َ  ��2 ��ُ/

�E�ُ�41َ< ��ُ/4��Fَ� ��ُ/���0َG !�" �!2��4�� 3َ��@ �A�1ُ� ��$َ� �����9:��{ 
صلى اهللاُ عليِه وعلى آلِه احلبيُب املصطفى َوقَاَل  ]١٨٣:البقرة[

 َدِة َأن ال ِإَلَه ِإال اهللاُ َشَها: ُبِينَ اِإلْسَالُم َعَلى َمخْسٍ :(وسلمَ 
َوِإيـَْتاِء الزَكاِة؛ َوَصوِم  ،َوِإقَاِم الصَالةِ  ؛اهللاِ  ن ُحمَمداً َرُسولُ َوأَ 

أصول األحكام [)البَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبْيالً  َوَحج  َرَمَضاَن؛

َوَال ِخَالَف ِيف ُوُجوِبِه، َبْل ِإن  ]البخاريوأمايل املرشد باهللا والشفا و 
ْيِن بِال ُرورَِة،ُوُجوبَُه َمْعُلوٌم ِمَن الدَوَال  َفَمْن أَنَكَرُه َكَفَر، ض



 ) ٢٩(                            كتـاب الصيـام       
ا َكاَنْت اِإلْسَالَم ِمْن َعْبٍد ِإال ِإذَ  سبحانه وتعاىليـَْقَبُل اُهللا 
  أَرَْكانُُه تَامةً 

نِة؛ َوتـُْغَلُق أَبـَْواُب الشْهِر تـُْفَتُح أَبـَْواُب اجلَ َفِفي َهَذا 
َجاَء ِيف األَثَِر َعِن اِإلَماِم َكَما  َوُتَسْلَسُل الشَياِطْنيُ  َجَهنَم؛
 ُه قَالَ  عليه السالمَعِليَلٍة ِمْن َشْهِر :(أَن َلما َكاَن أَْوُل لَيـْ

 صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  َرَمَضاَن قَاَم َرُسوُل اهللاِ 
   َقدْ ِإن اهللاَ : يَا أَيـَها الناسُ :(َفَحِمَد اَهللا َوأَثـَْىن َعَلْيِه؛ ُمث قَالَ 
 :َوقَالَ  َوَوَعدَُكُم اِإلَجابَةَ  ن َكَفاُكْم َعدوَُكم مَن اجلِ 

}��ُ/َ� �Aِ>َ1�7َ  
�	��@�6�عز َأَال َوَقْد وَكَل اُهللا  ]٦٠:غافر[}
َعَة أَْمَالكٍ وجل  َولَْيَس ِمبَْحُلوٍل َحىت  ِبُكل َشْيطَاٍن َسبـْ
لسَماِء ُمَفتَحٌة ِمْن أَوِل َوأَبـَْواُب ا َشْهُر َرَمَضاَن؛ يَنَقِضيَ 

َعاَء ُمتَـَقبُل، فـََلما َأْن   الد َلٍة، َأَال َوِإن َلٍة ِمْنُه ِإَىل َأِخِر لَيـْ لَيـْ
َلٍة ِمَن الَعْشِر  َزَر َوبـََرَز َمشَر َوَشد املِ  اَألَواِخرِ َكاَن أَوُل لَيـْ ئـْ



  )  ٣٠(                              كتـاب الصيـام    
َيا اللْيَل ُكلُه، وََكاَن َوَأحْ  ِمن بـَْيِتِه َواْعَتَكَف الَعْشَر اَألَواِخرَ 

 )يـَْغَتِسُل بـَْنيَ الِعَشائـَْنيِ  وسلمَ  صلى اُهللا عليِه وعلى آلهِ 
صلى اهللاُ عليِه وعلى َوقَاَل َرُسوُل اِهللا  ]عليه السالممسند اإلمام زيد [

 انُ ضَ مَ رَ وَ  ةِ عَ مْ  اجلُ َىل إِ  ةُ عَ مْ اجلُ وَ  سِ مْ اخلَ  اتُ وَ لَ الص (:آلِه وسلمَ 
أمايل [)رُ ائِ بَ الكَ  تِ بَ نِ تُ ا اجْ إذَ  ن هُ نَـ يْـ ا بَـ مَ لِ  اتٌ رَ ف كَ مُ  انَ ضَ مَ  رَ َىل إِ 

   ].مسلماملرشد باهللا و 
جل الُقْرآَن الَعِظْيَم َكَما قَاَل  عز وجلَوِفيه أَنـََزَل اُهللا 

�Q�&Bِ {:جالله�� PMN�O �EC�'ُ��ْ� �L��� َJKِ	ُ  �I��4�� �E�َH�"�� �'�D�5
9��-�)ِE�َG�'ُ?�ْ��) P�N�D�ْ� �!9" R���B{]َلُة الَقْدِر  ]١٨٥:البقرة َوِفْيِه لَيـْ

ٌر ِمْن أْلِف َشْهرٍ    . الِيت ِهَي َخيـْ
صلى اُهللا عليِه ِديـَْنُه َونَِبيُه  عز وجلَوِفْيِه َنَصَر اُهللا 

ْتِح َغْزَوِة َبْدٍر َوفَـ َوَخَذَل الَباِطَل َوِحْزبَُه ِيف  وعلى آلِه وسلمَ 
، فَالسِعْيُد َمْن َصاَمُه َوقَاَمُه ِإْميَانًَا َواْحِتَسابَاً؛ َوَختَلَق َمَكةَ 



 ) ٣١(                            كتـاب الصيـام       
ِفْيِه بَِأْخالِق َمْن بـََعَثُه اُهللا َرْمحًَة لِْلَعاَلِمْنيَ؛ َوالشِقي َمْن 

، َجاَء ِيف  ُحرَِم ِمْن نـََفَحاِت اِهللا ِيف َهَذا الشْهِر الَكِرميِْ
يَا ُحمَمُد :(قَالَ  عليه السالمريِف َأن ِجْربِْيَل ِدْيِث الشاحلَ 

؛ :َمْن أََدَرَك َرَمَضاَن فـََلْم يـُْغَفْر َلُه أَبـَْعَدُه اُهللا ُقلْ  آِمْنيَ
صلى اُهللا عليِه  َوقَاَل َرُسوُل اهللاِ  ]ابن حبان[)آِمنيَ :فـَُقْلتُ 

َسنَـْنُت ؛ وَ اَهللا فـََرَض ِصَياَم َرَمَضانَ  ِإن :(وعلى آلِه وسلمَ 
َفَمْن َصاَمُه َوقَاَمُه ِإْميَانًَا َواْحِتَسابًَا َخرََج ِمْن  َلُكْم ِقَياَمُه،

صلى اُهللا عليِه وعلى وقَاَل  ]النسائي[)ُذنُوِبِه َكَيوِم َوَلَدْتُه أُمه
أَولُُه َرْمحٌَة َوأَْوَسطُُه َمْغِفَرٌة َوَأِخرُُه ِعْتٌق ِمَن :(ِفيه آلِه وسلمَ 

 َنْسَأُل اَهللا َأْن َجيَْعَلَنا ِممَْن أَْدَرَك َرَمَضاَن  ]أمايل أيب طالب[)ارِ الن
  .فـَُغِفَر َله 



  )  ٣٢(                              كتـاب الصيـام    
  شـروُط الصيَـامِ 
فـَرْت ِفيِه الشروُط َال جيَُِب الصَياُم ِإال َعَلى َمْن تـَوَ 

  :اآلتيةُ 
 ريِ غِ ى الص لَ عَ  ال جيبُ فَ  والعقلُ  البلوغُ  وَ هُ وَ ـ التكليُف ١

لقولِ َوَذِلَك ا مَ يهِ لَ عَ  تكليفَ  ذ الَ إِ  نونِ وا  الن ى اهللاُ  ِيبصل
الصِيب َحىت : رُِفَع الَقَلُم َعن َثالَثَةٍ :(عليِه وعلى آلِه وسلمَ 

 ُلَغ َوالن  يـَبـْ
َ
  ] .أبو داود[)ْجُنوِن َحىت يُِفْيقَ اِئِم َحىت َيْستَـْيِقَظ، َوامل

ــــَياُم ِمــــَن حٍة، ـــــ اإلســــالُم َوُهــــَو شــــرُط صــــ٢ الص فَــــال يصــــح
 الكافِر ألَنُه قربٌة وال تصح القربُة ِمن كافٍر وذلَك لقوِل اهللاِ 
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  .َأن أعماَل الكفاِر حمبطٌة وغُري مقبولٍة 
َعَلى الصائُم املرِض فـََلو َخِشَي ـ الصَحُة َوُهَو غُري ٣

نـَْفِسِه أَو َعَلى َغْريِِه تـََلَفًا َأو َضَررًَا ِمَن الصَياِم َجاَز َلُه 
  .اإلفطاُر 



  )  ٣٤(                              كتـاب الصيـام    
ـ اإلقامُة َوُهَو غُري السفِر فـََلو كاَن مسافرًا َجاَز َلُه ٤

�� ��E�َ �َ$�!�{:سبحانه َوذلَك لقوِل اهللاِ  اإلفطارُ ُ/�B�" 
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  .ـ الطَهارَُة ِمَن احليِض والنفاِس بالنسبِة للمرأِة ٥
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  ُرْؤيَـُة اْلِهـَاللِ 

َال جيُب ِصياُم شهِر رمضاَن َعَلى َمن ذُِكَر أَْعاله 
ُصُل الرْؤيَُة َالِل، َوحتَْ ال ِإَذا ثـََبَتْت ُرْؤيَُة اهلِ وََكذِلَك اإلفطاُر إِ 

  : ِبواِحٍد ِمن َثالَثَِة أُُمورٍ 
صلى  احلبيِب املصطفىـ تـََواتـُُر اَألْخَباِر ِبُرْؤيَِتِه ِلَقوِل ١

َالَل؛ َال َتُصوُموا َحىت تـََرُوا اهلِ :(اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
َة َوَال تـُْفِطُروا َحىت تـََرْوُه، َفِإن ُغم َعَلْيُكْم َفَأكْ  ِمُلوا الِعد

صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  ِلَقولِهِ و  ]أمايل أيب طالب[)َثالَِثْنيَ 
َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَِتِه فَِإْن ُغم َعَلْيُكْم فـَُعدوا  ُصوُموا ِلُرْؤيَِتهِ :(وسلمَ 

  ]  .األحكام[ )َثالَِثْنيَ يَوَماً 

 :عليه السالمِم َعِلي ـ َخبَـُر َعْدَلْنيِ َفَأْكثـََر ِلَقوِل اِإلَما٢
َالِل َفُصوُموا ِة اهلِ ِإَذا َشِهَد َرُجَالِن َذَوا َعْدٍل َعَلى ُرْؤيَ (

  ] .األحكام واجلامع الكايف[)َوأَْفِطُروا



  )  ٣٦(                              كتـاب الصيـام    
٣ ِة ِمبُِضي ْق ُرْؤيَُة  ـ َكَماُل الِعدَثالَِثْنيَ يَوَمًا ِإَذا ملَْ تـََتَحق

 
َ
صلى اهللاُ  احلبيِب املصطفىِلَقوِل َواِنِع اِهلَالِل ِلَماِنٍع ِمَن امل

؛ َوالشْهُر الشْهُر ِتْسَعٌة َوِعْشُرونَ (:عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَِتِه فَِإْن ُغم َعَلْيُكْم  َثالَثُوَن، ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِه؛
َة َثالَِثْنيَ  أمايل أيب طالب[)َفَأْكِمُلوا الِعد[.  

  :فَائِـَدةٌ 
 
ُ
َالِل ُهَو أَنُه ِإَذا َغَرَب َعِقْيَب ُغُروِب ْعَتبَـُر ِيف ُرْؤيَِة اهلِ امل

 الشْمِس ُمَباَشَرًة فَال
ُ
ْستَـْقَبُل ِمَن الشْهِر امل

ُ
أَما  ْستَـْقَبِل؛َيوُم امل

ْستَـْقَبُل ِمَن الشْهِر  ِإَذا َغَرَب قـَْبلَ 
ُ
ُغُروِب الشْمِس فَالَيوُم امل

  .َأَعَلمُ  احلَاِيل َواهللاُ 
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  الشـك  يـومُ 

يوُم الشك هَو يوُم الثالثَني ِمن شعباَن ِإَذا َمل تثبْت 
رؤيُة اهلالِل بسبِب غيٍم أَو حنوِِه، فيستحب صياُم َهَذا 
اليوِم بنيٍة مشروطٍة، فينوي الصائُم ِيف صوِمِه أَنُه فـَْرٌض ِإن  

وٌع َوَذِلَك ِمن كاَن اليوُم ِمن شهِر رمضاَن َوِإال فهَو تط
ْيِن مطلوٌب، َوِلَما  االحتياَط ِيف الد باِب االحتياِط َألن

صلى اُهللا عليِه َأن النِيب :(ُرِوَي َعْن أُم املؤمنَني أُم سلمةَ 
 ]أبو داود والرتمذي والنسائيو شرح التجريد [)كاَن يصوُمهُ   وعلى آلِه وسلمَ 

 :َقالَ  عليه السالمبِن احلسِني َوَعن اإلماِم اهلاِدي حيَىي 
ا نَ أسالفِ  نْ مِ  هُ نْ ا عَ نَ عْ ن مسَِ مَ وَ  ا،نَ اخَ يَ شْ أَ  ا عليهِ نَ يْـ أَ ي رَ الذِ (
 ِيب  أَ ِين ثَ د ا حَ مَ   ذلكَ ِيف وَ  ك الش  يومَ  وا يصومونَ انُ كَ   مْ هُ نـ أَ 
: الَ قَ  هُ ن أَ  عليهِ  اهللاِ  رمحةُ  املؤمننيَ  أمريِ  ن علي عَ  ن أبيهِ عَ 



  )  ٣٨(                              كتـاب الصيـام    
 يوماً  رَ طِ فْ أُ  نْ أَ  نْ مِ  ِيل إِ  ب حَ أَ  ن شعبانَ مِ  يوماً  ومَ صُ أَ  نْ أل
  ] األحكام[)ن رمضانَ مِ 

 عليه السالمَوِإَىل استحباِب صياِمِه َذَهَب اإلماُم علي 
وابُن عمَر وأُم املؤمنَني عائشُة وأمساُء ُمث ابُن سرييَن 

العرتِة  والقامسيُة والناصريُة باألدلِة السابقِة، َوُهَو إمجاعُ 
َكَما حكاُه ِيف شرِح التجريِد   عليهم السالمالطاهرِة 

  .وإمجاُعُهْم حجٌة جيُب العمُل ِبِه َعَلى القوِل الصحيحِ 
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  فُـُروُض الصيَـامِ 

  :للصَياِم فرضاِن َوُمهَا

ِ �(�"�{:جل جاللهـ النـيُة َوذِلَك ِلَقوِل اِهللا ١ �)�'�"ُ 4W 
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َا :(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  احلبيِب املصطفى ِإمن
َا ِلُكل اْمرٍِء ما نـََوى َفَمْن َكاَنْت  َياِت َوِإمناَألْعَماُل بِالنـ

َوَرُسولِِه، َوَمْن   ِهْجَرتُُه ِإَىل اِهللا َوَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه ِإَىل اهللاِ 
َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصْيبـَُها أَِو اْمرَاَءٍة يَنِكُحَها َفِهْجَرتُُه 

  ].وأبو داود لمومس البخاري[)ِإَىل َما َهاَجَر ِإلَْيهِ 

 َوِهَي ِمَن الُغُروِب ِيف الَيوِم ا
َ
اِضي ِإَىل بَِقَيٍة ِمَن النـَهاِر مل
صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  َوَذِلَك ِلَما ُرِوَي َعن َرُسوِل اهللاِ 

َمْن :(أَنُه بـََعَث ِإَىل َأْهِل الَعَواِىل يَوَم َعاُشورَاَء فـََقالَ  وسلمَ 



  )  ٤٠(                              كتـاب الصيـام    
مسند اإلمام زيد [)َوَمن ملْ يَْأُكْل فـَْليُِتم  فـَْلُيْمِسْك بَِقَيَة يَوِمهِ  َأَكلَ 

   ]والنسائي البخاري ومسلموشرح التجريد و  عليه السالم
أَنُه  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ َوأَما َما يـُْرَوى َعنُه 

فـَُهَو ) َال ِصَياَم ِلَمن ملْ يـُبَـيِت الصَياَم ِمَن اللْيلِ :(قَالَ 
َلةِ  صلى اهللاُ  َكَما ِيف َقولِهِ   َحمُْموٌل ِعنَدنَا َعَلى نـَْفِي الَفَضيـْ

ْسِجِد ِإال ِيف :(عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
َ
َال َصَالَة ِجلَاِر امل

 
َ
َلِة ِإال َأْي َال َصَالَة َكاِمَلَة اَألْجِر َوالثـَوا) ْسِجدِ امل ِب َوالَفِضيـْ

 
َ
  .ْسِجِد ِيف امل

 َيْكِفي َوجيَُِب جتديُد النيِة ِلُكل يوٍم ِمْن أياِم رمضاَن َوالَ 
نيٌة واحدٌة لصياِم الشْهِر ُكلِه وذلَك َألن الصياَم عبادٌة 

  .متجددٌة واللَياِيل فاصلٌة 
٢ 

ُ
َفطرَاِت ِمْن طُُلوِع الَفْجِر ِإَىل ُغُروِب ـ اِإلْمَساُك َعِن امل
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  .ُهَو بـََياُض الصْبِح َوَسَواُد اللْيلِ ْيِط اَألْسَوِد ِمَن اخلَ 



  )  ٤٢(                              كتـاب الصيـام    
  مِ َما ُيْسَتَحـب ِللصائِـ

َها   :يستحُب للصائِم َأن ُحيَاِفَظ َعَلى أُُموٍر ِمنـْ
احلبيِب ـ السُحوُر َوَلو َعَلى جرعٍة ِمن ماٍء َوَذِلَك ِلَقوِل ١

َتَسحُروا فَِإن :(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  املصطفى
عليِه صلى اُهللا  َوَعْنهُ  ]والرتمذي البخاري ومسلم[)ِيف السُحوِر بـَرََكةٌ 
الَِئَكَتُه ُيَصلوَن َعَلى  َومَ ِإن اهللاَ :(أَنُه قَالَ  وعلى آلِه وسلمَ 

 
ُ
  ْستَـْغِفرِْيَن بِاَألْسَحارِ امل

ُ
َتَسحرِْيَن فـَْلَيَتَسحْر َأَحدُُكْم َوَلو َوامل

صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  وَعْنهُ  ]األحكام[)ِجبَْرَعٍة ِمْن َماءٍ 
 النـَهارِ  ِصَيامِ  َعَلى السَحرِ  ِبَطَعامِ  اْسَتِعيُنوا:(الَ أَنُه قَ  وسلمَ 

ُلوَلةِ    .]والبيهقي واحلاكم ماجه ابن[)اللْيلِ  ِقَيامِ  النـَهاِر َعَلى َوِبَقيـْ
ُر السُحوِر َوَذِلَك ِلَما ُرِوَي َعِن ٢ ـ تـَْعِجْيُل اِإلْفطَاِر َوتَْأِخيـْ

أَنُه  لى آلِه وسلمَ صلى اُهللا عليِه وع احلبيِب املصطفى
ِإَذا أَقْـَبَل اللْيُل َوأَْدبـََر النـَهاُر؛ َوَغَرَبِت الشْمُس فـََقْد :(قَالَ 



 ) ٤٣(                            كتـاب الصيـام       
صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  ِلَقولِهِ و  ]أََماِيل أمحد بن عيسى[)أَْفَطْرتَ 
 َأَحب ِعَباِدْي ِإَيل :(جل جاللهِفْيَما يـَْرِوْيِه َعن ربِه  وسلمَ 

ِمِذي[)َأْعَجُلُهْم ِفْطَراً  َتَسَحْرنَا :(قَالَ  َوَعن َزْيِد بِن ثَاِبتٍ  ]الرت
ُمث ُقْمَنا ِإَىل  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  َمَع َرُسوِل اهللاِ 
نَـُهَما ـ َأْي بـَْنيَ : قـُْلتُ : الصَالِة قَالَ  َكْم َكاَن َقْدُر بـَيـْ

َأْي َقْدُر ِقرَاَءِة  ـَقْدُر َمخِْسْنيَ : السُحوِر َوالصَالِة ـ قَالَ 
  ] .والرتمذي البخاري ومسلم[)َمخِْسْنيَ آيَةً 

احلبيِب ـ َأْن يـَُفطَر َصاِئَمًا َوَذِلَك ِلَما ُرِوَي َعِن ٣
َمْن :(أَنُه قَالَ  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  املصطفى

َر أَنُه َال يَنُقُص ِمْن َأْجِر َصاِئَمًا َكَان َلُه ِمْثُل َأجْ َفطَر  رِِه َغيـْ
 صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  َوَعْنهُ  ]الرتمذي[)الصاِئِم َشْيَئاً 

  ]  .اجلامع الكايف[)َأْجرِهِ  َصاِئَماً َكَان َلُه ِمْثلُ َمْن َفطَر :(أَنُه قَالَ 
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َذِلَك ِلَما ُرِوَي ـ َأْن يـُْفِطَر الصاِئُم َعَلى َمتٍْر أَْو َماٍء وَ ٤
َكاَن يـُْفِطُر (:أَنهُ  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  ِيب الن َعِن 

قـَْبَل الصَالِة َعَلى ُرطََباٍت، فَِإن ملْ َيُكْن فـََعَلى َمتْرَاٍت، فَِإن 
ْ َيُكْن َهاتـَْنيِ َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماءٍ  أمايل أيب طالب[)مل.[  

َعاءُ ٥ اِئُم فَِإَذا أَرَاَد �،َحاَل اِإلْفطَارِ  ـ الدَأْن يـُْفِطَر الص
ْمُد لِلِه الذْي َعافَاِينْ ، احلَ ِبْسِم اِهللا الرْمحِن الرِحيمِ :(قَالَ 

َفُصْمُت، َوَرَزَقِينْ فَأَْفَطْرُت، اللُهم فـََلَك ُصْمُت َوَعَلى 
تـَوََكلُت، فَاْغِفْر ِيلْ َما  رِْزِقَك أَْفَطْرُت َوِبَك آَمْنُت َوَعَلْيكَ 

ْمُت َوَما َأخْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما أَْعَلْنُت، َوَما أَنَت  َقد
يَا :(وِل لقمٍة يقولُ َوعنَد أ) َأْعَلُم ِبِه ِمينْ، َال ِإَلَه ِإال أَنتَ 

 
َ
ِلي َوَذِلَك ِلَما ُرِوَي َعِن اِإلَماِم عَ  )ْغِفَرِة اْغِفْر ِيلْ َواِسَع امل

صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  ِيب الن َكاَن :قَالَ  عليه السالم



 ) ٤٥(                            كتـاب الصيـام       
اللُهم َلَك ُصْمَنا َوَعَلى رِْزِقَك أَْفَطْرنَا :(ْفَطَر قَالَ ِإَذا أَ  وسلمَ 

  ]أمايل أيب طالب[)فـَتَـَقبـُلُه ِمنا
َعاِء وَ ٦ االْسِتْغَفارِ ـ اِإلْكثَاُر ِمْن ِتَالَوِة الُقْرآِن الَكِرميِْ وِالد 

 
َ
 َوالصَدَقِة َواِإلْحَساِن ِإَىل امل

ُ
، َوالتـَقُرِب  ْحَتاِجْنيَ َساِكْنيِ َوامل

   .بِأَنـَْواِع الطاَعاِت  ِإَىل اِهللا سبحانه
ـ ِقَياُم اللْيِل َوِإْحَياُؤُه بِالتـَهُجِد َوِتَالَوِة الُقْرآِن الَكِرميِْ ٧

 ى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ صل احلبيِب املصطفى باْقِتَداًء 
صلى اهللاُ  َويـَُقولُ  ،فـََقْد َكاَن ُيَصلْي ِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعةً 

 َمْن َصلى َمثَاِن رََكَعاٍت ِمَن اللْيلِ :(عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
اثـَْينْ  يَُداِوُم َعَلْيِهن َحىت يـَْلَقى اَهللا ِِن فـََتَح اُهللا َلهُ  َوالِوتْـرَ 

 َوقَالَ  ]أمايل أيب طالب[)نِة َيْدُخُل ِمْن أَيـَها َشاءَ َعَشَر بَابَاً ِمَن اجلَ 
َمْن َكثـَُرْت َصالَتُُه بِاللْيِل :(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 

عليه َوَعِن اِإلَماِم َعِلي  ]أمايل أيب طالب[)َحُسَن َوْجُهُه بِالنـَهارِ 



  )  ٤٦(                              كتـاب الصيـام    
 :صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  ِيب الن اَن كَ : قَالَ  السالم

َشْهِر َرَمَضاَن َويـَْرَفُع  يُوِقُظ َأْهَلُه ِيف الَعْشِر اَألَواِخِر ِمنْ (
َزرَ املِ  صلى  ِيب الن َكاَن : َوَعْن َأِيب ُهَرِيَرَة قَالَ  ]أمايل أيب طالب[)ئـْ

َياِم َرَمَضاَن ِمْن َغْريِ يـَُرغُب ِيف قِ  اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
َمْن قَاَم َرَمَضاَن ِإْميَانًَا َواْحِتَسابَاً :(َأن يَْأُمَرُهْم ِبَعزِْميٍَة َويـَُقولُ 

َم ِمْن َذنِبهِ  َرُسوُل اهللاِ  )ُغِفَر َلُه َما تـََقد َى اهللاُ  فـَتـُُويفصل
اَألْمُر  َواَألْمُر َعَلى َذِلَك، مث َكاَن  عليِه وعلى آلِه وسلمَ 

الرتمذي [َكَذِلَك ِيف ِخَالَفِة َأِيب َبْكٍر َوَصْدرًَا ِمْن ِخَالَفِة َعَمرَ 

  .]وغريه

عليه َسِن  ِبِن احلَ ِمِع الَكاِيفْ َعْن َعْبِد اهللاِ ااجلَ َوُرِوَي ِيف 
أَنُه َكاَن ُيَصلي ِيف َمنزِلِِه بِاللْيِل ِيف َشْهِر َرَمَضاَن : السالم
 َحنَْوًا ِمم 

َ
 بُن ، َوقَاَل َعْبُد اهللاِ َساِجِد التّـرَاِوْيحُ ا ُيَصلى ِيف امل

، َمْن أَْدرَْكُت ِمْن أَْهِلي َكانُوا يـَْفَعُلونَهُ : عليه السالمُموَسى 



 ) ٧٤(                            كتـاب الصيـام       
 َأْمجََع آُل َرُسوِل اهللاِ :(عليه السالمَسُن بُن َحيَْىي َوقَاَل احلَ 

التّـرَاِوْيَح لَْيَسْت َعَلى َأن  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
َوَال  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ رُسوِل اِهللا ِبُسنٍة ِمن 
 
ُ
َوأَنُه نـََهى َعِن َذِلَك؛  عليه السالمْؤِمِنْنيَ َعِلي ِمْن أَِمْريِ امل

 ُة ِإالنَالَة ِعنَدُه ِوْحَدانًَا أَْفَضُل، وََكَذِلَك السالص ِيف َوَأن 
َها أَْفَضلُ َفرِْيَضِة فَِإن اجلَ ال انظر رسالة التوضيح اجلامِع الكايف و [)َماَعَة ِفيـْ

  ].أمحد بن حممد الوشلي حفظه اهللا/ يف صالة الرتاويح للعالمة



  )  ٤٨(                              كتـاب الصيـام    
  َمـا يكـرُه للصـاِئمِ 

َها   :ُيْكَرُه للصائِم أموٌر ِمنـْ
 احلبيِب املصطفىالِوَصاُل ِيف الصوِم وذلَك لقوِل ـ ١
 مَ صلإِ  :واالُ قَ  ،والُ اصِ وَ تُـ  الَ :(ى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسل كَ ن 
 يب رَ  ِين مُ عِ طْ يُ  يتُ بِ أَ  ين إِ  مْ كُ لَ ثْـ مِ  تُ سْ لَ  ين إِ :(الَ قَ  ،لُ اصِ وَ تُـ 
  ]. أمحد والبخاري[)يِين قِ سْ يَ وَ 

َوَذِلَك لقوِل  ،ـ املبالغُة ِيف املضمضِة واالستنشاقِ ٢
 بَاِلغْ :(عليِه وعلى آلِه وسلمَ  صلى اهللاُ  احلبيِب املصطفى

  .]أبو داود[)َصاِئًما َتُكونَ  َأنْ  ِإال  اِالْسِتْنَشاقِ  ِيف 
اً للذرائعِ ٣ َياِم َسدـ مضاجعُة أهِلِه ِيف نـََهاِر يوِم الص .  
  .ـ احلجامُة ِإَذا َخِشَي َعَلى نـَْفِسِه الضعَف ٤



 ) ٤٩(                            كتـاب الصيـام       
  ُمْفِسـَداُت الصيَـامِ 

  :الثَُة أُُمورٍ يـُْفِسُد الصياَم ثَ 
ـ َما َدَخَل ِإَىل اَجلوِف ِمَن احللِق َعْمَدًا أَو َسْهَواً، ١

َر َمْأُكوٍل َوَذِلَك لقوِل اِهللا  �َ$�!� {:عز وجلَمْأُكوًال أَو َغيـْ
�L�$�:��ْ�َ� �'�D&T�� ��ُ/�B�" �NِD�5{]َمْن  ]١٨٥:البقرة وَال ِخَالَف َأن
وََكَذِلَك ِإَذا َأَكَل َأو  ،َد َصوُمهُ َأَكَل أَو َشِرَب َعاِمَدًا َفسَ 

َألن الصوَم ُهَو  ،َشِرَب نَاِسيًا َفَسَد َصوُمُه أَيَضًا ِعنَدنَا
اإلمساُك املخصوُص ِمن طلوِع الَفْجِر ِإَىل ُغُروِب 

صلى  احلبيِب املصطفىالشْمِس َوَهَذا ملَْ ُميِْسْك، ولقوِل 
ن َنِسَي َوُهَو َصاِئٌم فََأَكَل َأو مَ :(اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 

َوَمْعَىن َهَذا احلديِث فـَْليُِتم َصوَمُه  ]مسلم[)َشِرَب فـَْليُِتم َصوَمهُ 
ُحْرَمًة لليوِم َوَعَليِه القضاُء قياسًا َعَلى َمْن أَْفَطَر عمدًا ِيف 



  )  ٥٠(                              كتـاب الصيـام    
 نـََهاِر رمضاَن َوُهَو َأْخٌذ باألحوِط، وغايُة َما ِيف األمِر َأن

 ِد واهللاُ أعلُم  اِسيَ النالَ يـَْلَحُقُه ِإْمثُ املتَـَعم.  
ـ اجلماُع سواًء كاَن َمَعُه إنزاٌل أَْم َال، عمداً أَْم سهواً، ٢

عمُد َفال خالَف أَنُه يـُْفِسُد توعليِه التوبُة والقضاُء، أَما امل
َم َصوَمُه، َوأَما الناِسي فـَيَـْفُسُد َصوُمُه ِعنَدنَا أيضًا ِلمَ  ا تقد

  .تقريرُُه 
ـ إنزاُل املِين ِيف اليقظِة لشهوٍة بسبِب مداعبٍة َأو ٣

تقبيٍل أَو ملٍس أَو نظٍر، أَما ِإَذا َلَمَس بيِدِه َأو قـَبَل َفَأْمَىن 
َفَسَد َصوُمُه باإلمجاِع وعليِه القضاُء، أَما ِإَذا َنَظَر َفَأْمَىن 

ْمَىن َعن سبٍب َوَقَع باختيارِِه َكَما َفَسَد َصوُمُه أيضًا ألَنُه أَ 
  .ِإَذا أَنـَْزَل َعن تقبيٍل أَو ملٍس َوعليِه القضاُء 

  
  



 ) ٥١(                            كتـاب الصيـام       
   :دةٌ ـفائ

لتسكِني اآلالِم ) احلقن(ِإَذا استعمَل املريُض اإلبَر 
واألوجاِع فَِإنُه َال يـُْفِطُر، أَما ِإَذا استخدَم املغذياِت الِيت 

ِيف تزويِد اجلسِم بالغذاِء  تقوُم مقاَم األكِل والشربِ 
  .فاألحوُط َلُه القضاُء واهللاُ أعلُم 



  )  ٥٢(                              كتـاب الصيـام    
  َمن يـَُرخـُص َلُهـْم ِفي اإلفطـارِ 

  .ـ املسافُر ِإَذا َوَجَب عليِه قصُر الصالِة ١

�� {:سبحانهـ املريُض َوَذِلَك لقوِل اِهللا ٢ُ/�B�" �E�َ� �!�$َ�
&2َ  �!�" iZ&N�Fَ� ٍ'َ?�7 3َ��@ �)َ  �ًH2'ِ�"�'�Uُ  ٍ��{]١٨٤:البقرة.[  

  .ـ احلامُل ِإَذا َخاَفْت َعَلى َما ِيف َبْطِنَها ٣
  .ـ املرضُع ِإَذا َخاَفْت َعَلى ِطْفِلَها ٤
ـ صاحُب الَعَطِش َوُهَو املصاُب مبرِض السَكِر َأو ٥

  .غريِِه َوَخاَف َعَلى نفسِه ِإن َصاَم 
سن حىت َال يُِطيُق ـ الشيُخ اهلرُم َوُهَو الِذي َكبـَُر ِيف ال٦

  .الصياَم 
فهؤالِء َرخَصْت َهلُُم الشرِيَعُة اإلسالميُة السْمَحُة ِيف 

 أبيهِ  نْ عَ ي لِ عَ  بنِ  زيدِ َعِن اإلماِم اإلفطاِر َوَذِلَك ِلَما ُرِوَي 



 ) ٥٣(                            كتـاب الصيـام       
َلما أنزَل : قَالَ  عليهم السالم ي لِ عَ اإلماِم  نِ عَ  هِ ن جد عَ 
صلى اهللاُ  ِيب الن  تِ تَ أَ  رمضانَ  شهرِ  ةَ فريض عز وجل اهللاُ 

 اهللاِ  رسولَ  ايَ  تْ الَ قَ ى، فَـ لَ بْـ حُ  امرأةٌ  عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
 ختافُ  يَ هِ وَ  مفروضٌ  رمضانَ  ا شهرُ ذَ هَ ى وَ لَ بْـ حُ   امرأةٌ ين إِ 
صلى  اهللاِ  ا رسولُ هلََ  ، فقالَ  تْ امَ ن صَ إِ ا هَ نِ طْ  بَ ا ِيف ى مَ لَ عَ 

 تِ قْ طَ أَ ا ذَ إِ ي فَ رِ طِ فْ أَ ي فَ قِ انطلِ  ى آلِه وسلمَ اُهللا عليِه وعل
 ا شهرُ ذَ هَ  اهللاِ  ا رسولَ يَ  فقالتْ  عُ ضِ رْ تُـ  امرأةٌ  هُ تْ تَـ أَ وَ ، يومِ صُ فَ 

ا هَ نُـ بَـ لَ  ن ينقطعَ أَ  تْ امَ ن صَ إِ  ختافُ  يَ هِ وَ  مفروضٌ  رمضانَ 
صلى اُهللا عليِه وعلى  اهللاِ  ا رسولُ هلََ  ا، فقالَ هَ دُ لَ وَ  فيهلكَ 
 اهُ تَ أَ وَ  ي،ومِ صُ فَ  تِ قْ طَ أَ ا ذَ إِ ي فَ رِ طِ فْ أَ ي فَ قِ لِ انطَ  لمَ آلِه وس
 ا شهرَ ذَ هَ  ن إِ  اهللاِ  رسولَ  ايَ : فقالَ  العطشِ  صاحبُ 
ى لَ عَ  وخيافُ  ساعةً  املاءِ  نِ عَ  ِربُ صْ أَ  والَ  مفروضٌ  رمضانَ 

 صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  ، فقالَ امَ ن صَ إِ  هِ سِ فْ نَـ 



  )  ٥٤(                              كتـاب الصيـام    
 أُ ك َو تَـ يَـ  كبريٌ   شيخٌ  اهُ تَ أَ وَ  ،مْ صُ فَ  تَ قْ طَ أَ ا ذَ إِ فَ  رْ طِ فْ أَ فَ  قْ لِ انطَ 
 مفروضٌ  رمضانَ  ا شهرُ ذَ هَ  اهللاِ  رسولَ  ايَ  ، فقالَ ْنيِ لَ جُ رَ  بنيَ 
 صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  ، فقالَ امَ يَ الص  يقُ طُ أُ  الَ وَ 
مسند [)للمساكنيِ  صاعٍ  نصفَ  يومٍ  ل ن كُ عَ  مْ عِ طْ أَ فَ  بْ هَ ذْ ا

 صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  ُهمْ ُمث أََمرَ  ]عليه السالممام زيد اإل
  .َأن يـُْفِطُروا اليوَم واالثننيِ َأن َيُصوُموا اليوَم واالثنِني وَ  ،بعدُ 

   :تنبيـهٌ 
 صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ أمجَع علماُء أمِة ُحمَمٍد 

ِر رمضاَن مفطرتاِن َعَلى َأن احلائَض والنفساَء ِيف شه
صلى اُهللا عليِه  قالَ  ، َأَكَلَتا أَْم ملَْ تَْأُكال َوَعَليِهَما القضاءُ 

تـَْقِضي املستحاضُة الصَياَم َوَال تـَْقِضي :(وعلى آلِه وسلمَ 
  .واملراُد باملستحاضِة احلائُض  ]عليه السالممسند اإلمام زيد [)الصالةَ 



 ) ٥٥(                            كتـاب الصيـام       
  قضـاُء الصيَـامِ 

ضاُء َعَلى َمْن أَْفَطَر ِيف رمضاَن، أَما املسافُر جيُب الق

�� "�ِ'H2ً�  َ(� {:سبحانهواملريُض فلقوِل اِهللا ُ/�B�" �E�َ� �!�$َ�
�'�Uُ  ٍ��&2َ  �!�" iZ&N�Fَ� ٍ'َ?�7 3َ�  ] ١٨٤:البقرة[}@�

فيجُب َعَليِهْم َوأَما احلامُل واملرضُع وصاحُب العطِش 
 احلبيِب املصطفىَوَذِلَك لقوِل  ،رُُهمْ ِإَذا زَاَل ُعذْ القضاُء 

انطلْق :(ِلُكل واحٍد ِمنـُْهمْ  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
  ) .َفَأْفِطْر فَِإَذا أطقَت َفُصمْ 

 ِيبَص َلُه النا الشيُخ الكبُري فـََقْد َرخى اُهللا عليِه َوأَمصل
ُكل يوٍم   َأن يطعَم َعن ِيف اإلفطاِر َوأََمَرهُ  وعلى آلِه وسلمَ 

  .نصَف صاٍع للمساكِني 



  )  ٥٦(                              كتـاب الصيـام    
َوأَما احلائُض والنفساُء فيجُب َعَليِهَما القضاُء َمَىت 

  .َطُهَرتَا وَال خالَف ِيف َذِلَك 
سبحانه َألن اَهللا وذلَك ويستحب املتابعُة ِيف القضاِء 

  .ْدَها بالتتابِع وََملْ يـَُقي�Uُ  ٍ��&2َ  �!�" iZ&N�Fَ�{ '�{:يقولُ  وتعاىل
َوَمْن أفطَر متعمدًا فهَو فاسٌق وجيُب عليِه َمَع القضاِء 

 احلبيِب املصطفىوذلَك لقوِل  سبحانهالتوبُة ِإَىل اِهللا 
َمْن أَْفَطَر يومًا ِمن :(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 

 )رمضاَن ِمْن غِري رخصٍة َمل يقِض َعْنُه صياُم الدهِر ُكلهِ 
ومعَىن َهَذا احلديِث َأن َمْن أفطَر لغِري عذٍر  ]رباين والبيهقيالط[

َوُحرَِم ِمْن ألطاِف  ،فـََقْد َعرَض نـَْفَسُه لغضِب اِهللا وسخِطهِ 
اِهللا ورمحاتِِه وبركاتِِه َما َال ميكُنُه تعويَضُه َوِإن صاَم نافلًة 

ظيٌم، ع سبحانهدهَرُه ُكلُه، َألن شأَن الفرائِض عنَد اِهللا 



 ) ٥٧(                            كتـاب الصيـام       
َوَأن يصوَم يومًا مكانَُه، َوِيف  َوِإن كاَن الواجُب عليِه التوبةُ 

  .َهَذا ترهيٌب وزجٌر عظيٌم ِلَمْن أفطَر متعمداً 
ويستحُب ِلَمْن أفطَر متعمدًا بأكٍل أو شرٍب أو مجاٍع  

ن عَ  علي  بنُ  زيدُ كفارٌة كالظهاِر َوَذِلَك ِلَما َرَوى اإلماُم 
 جاءَ : الَ قَ  عليهم السالم ي لِ عَ اإلماِم  نِ عَ  هِ ن جد عَ  أبيهِ 
ِيف  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  اهللاِ   رسولِ َىل إِ  رجلٌ 

صلى اُهللا عليِه وعلى  الَ قَ ! تُ كْ لَ هَ : شهِر رمضاَن فقالَ 
  شهوِيت ِين ي فغلبتْ لِ هْ أَ  تُ رْ اشَ بَ : ؟ قالَ  ا ذاكَ ومَ  :آلِه وسلمَ 

 الَ قَ ، فَـ  فعلتُ حىت  مَ صلل هَ : ى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسل
 قالَ . طْ قَ  خملوقاً  ا ملكتُ مَ  واهللاِ  الَ : ؟ قالَ  عتقاً  جتدُ 

. متتابعنيِ  شهرينِ  مْ صُ فَ  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  ، قالَ هُ يقُ طِ أُ  الَ  واهللاِ  الَ  :الَ قَ 

 الَ  واهللاِ  الَ  :، قالمسكيناً  ستنيَ  مْ عِ طْ أَ فَ  فانطلقْ  :وسلمَ 



  )  ٥٨(                              كتـاب الصيـام    
صلى اُهللا عليِه وعلى  اهللاِ  رسولُ  هُ لَ  رَ مَ أَ فَ  الَ ، قَ ى عليهِ وَ قْـ أَ 

 :، فقالَ د مُ  مسكنيٍ  ل كُ لِ  صاعاً  عشرَ  خبمسةَ  آلِه وسلمَ 
 ا أهلُ هَ يْـ تَـ بَـ الَ  ا بنيَ مَ  نبياً  باحلق  كَ ثَ عَ ي بَـ والذِ  اهللاِ  رسولَ  ايَ 

 صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  قالَ  ،ان مِ  ليهِ إِ  أحوجُ  بيتٍ 
 ]وأصول األحكام عليه السالممسند اإلمام زيد [)وعيالكَ  نتَ أ هُ لْ كُ َو  انطلقِ فَ 

صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  احلبيُب املصطفىفـََلما أباَح َلُه 
صرَف الكفارِة ِيف نفِسِه َدل ذلَك َعَلى عدِم  وسلمَ 

  .انتَـَفى الوجوُب بَِقَي الندُب وجوَِا، َوِإَذا 
يِه َوَمن وجَب عليِه القضاُء َفَأخَرُه حىت دخَل عل

َلزَِمُه القضاُء والكفارُة َوِهَي إطعاُم  رمضاُن ِمن قابلَ 
مسكٍني َعن ُكل يوٍم َوذلَك ِلَما ُرِوَي َعِن اإلماِم احلسِن 

 ُه ُسِئَل َعن رجٍل مَ  عليهما السالمبِن عليِرَض ِيف أَن
 :رمضاَن فـََلم َيُصْم حىت أَْدرََكُه رمضاُن ِمن قابَل قَالَ 



 ) ٥٩(                            كتـاب الصيـام       
) يصوُم َهَذا ويـَْقِضي ذلَك ويُْطِعُم َعن ُكل يوٍم مسكيناً (

ذََكَرُه ِيف شرِح نكِت العباداِت وقَاَل َهَذا َال يـُْعَلُم ِإال ِمن 
 ِيبمَ جهِة النى اهللاُ عليِه وعلى آلِه وسلصل .  



  )  ٦٠(                              كتـاب الصيـام    
  صيـاُم التطـوعِ 

ِمبَا ليَس  سبحانه وتعاىلالتطوُع ُهَو التقرُب ِإَىل اِهللا 

�َ$�!� >َ_َ�&}� {:سبحانهبفرٍض ِمَن العباداِت َكَما قَاَل اُهللا 
�Lَ� i'���U ���Dَ� �M'���U{]ِمن رمحِة اِهللا تبارَك وتـََعاَىل وَ  ]١٨٤:البقرة ِإن

 َِ جل ا اإلنساُن ِإَىل َخاِلِقِه َأن َجَعَل النافلَة وسيلًة يتقرُب
، ويستطيُع املقصُر َأن يسدَد تقصريَُه ِمن ِخاللِِه، جالله

َفِمْن َهِذِه النافلِة صياُم التطوِع الِذي َحبَبُه ِإَىل قلوبَِنا 
َوِمن  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ حبيبـَُنا املْصَطَفى 

  :صياِم التطوِع 
احلبيِب وذلَك لقوِل  ن شوالٍ ـ صياُم ستِة أياٍم مِ ١

 امَ ن صَ مَ :(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  املصطفى
أمايل أيب [)رَ هْ الد  امَ ا صَ منَ أَ كَ واٍل فَ ن شَ مِ  اً ت سِ  هُ عَ بَـ تْـ أَ  ُمث  انَ ضَ مَ رَ 



 ) ٦١(                            كتـاب الصيـام       
صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  َوَقولِهِ  ]طالب ومسلم والرتمذي وابن ماجة

 امَ صَ  امنَ أَ كَ فَ  الٍ وَ ن شَ ًا مِ ت سِ وَ  انَ ضَ مَ رَ  امَ ن صَ مَ :(وسلمَ 
 كُ   ةَ نَ الس أمايل املرشد باهللا[)اهَ ل[.  

احملرِم  ـ ِصياُم يوِم عاشوراَء َوُهَو يوُم العاشِر ِمن شهرِ ٢
صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  احلبيِب املصطفىوذلَك لقوِل 

 مَ وْ يَـ وَ  انَ ضَ مَ رَ  رَ هْ شَ  ال إِ  لٌ ضْ فَ  ومٍ ى يَ لَ عَ  ومٍ يَ لِ  سَ يْ لَ :(وسلمَ 
َوَعْن أُم املؤمنَني حفصَة  ]أصول األحكام وأمايل املرشد باهللا[)اءَ ورَ اشُ عَ 

صلى اُهللا عليِه وعلى  ِيب الن  ن هُ عُ دَ يَ  يكنْ  ملَْ  أربعٌ :(قَالتْ 
 ل ن كُ مِ  أيامٍ  ، وثالثةِ ، والعشرِ عاشوراءَ  صيامُ : آلِه وسلمَ 

وَعن  ]أمايل املرشد باهللا والنسائي وأمحد[)داةِ غال بلَ ق والركتعنيِ  شهرٍ 
صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  قاَل رسوُل اهللاِ : ابِن عباٍس قالَ 

مسلم [)ٍل َألُصوَمن يـَْوَم التاِسعِ لَِئْن َسِلْمُت ِإَىل قَابِ :(وسلمَ 

  ].وأمحد



  )  ٦٢(                              كتـاب الصيـام    
ي ـ ِصياُم شهِر احملرِم وذلَك ِلَما ُرِوَي َعِن اإلماِم َعلِ ٣

 ِين رُ مُ أْ تَ  شهرٍ  ي أَ يَا رسوَل اِهللا : َأن رجًال قَالَ  عليه السالم
 دَ عْ بَـ  اً مَ ائِ صَ  نتَ ن كُ إِ :(الَ قَ  رمضانَ  شهرِ  بعدَ  ن أصومَ أَ 
 ابَ تَ  ومٌ يَ  يهِ فِ وَ  اهللاِ  رُ هْ شَ  هُ ن إِ فَ  مَ ر حَ مُ الْ  مْ صُ فَ  انَ ضَ مَ رَ  رِ هْ شَ 
 يالدارماجلامع الكايف و [)ينَ رِ ى آخَ لَ عَ  يهِ فِ  وبُ تُ يَـ وَ  ومٍ ى قَ لَ عَ  يهِ فِ  اهللاُ 

 أَْفَضلُ (:قَالَ  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  َوَعْنهُ  ]يوالرتمذ
َُحرمُ  اهللاِ  َشْهرُ  َرَمَضانَ  بَعدَ  الصَيامِ 

 الصَالةِ  أَْفَضلَ  َوِإن  امل
  ].أصول األحكام[)الليلِ  َصَالةُ  املْكُتوبَةِ  الصَالةِ  بَعدَ 

َياُم يوِم عرفَة َوُهَو يوُم التاسِع ِمن شهِر ِذي ـ صِ ٤
صلى اُهللا عليِه  احلبيِب املصطفىاحلجِة وذلَك لقوِل 

 ةً يَ اضِ مَ  ْنيِ تَـ نَ سَ  رُ ف كَ يُ  ةَ فَ رَ عَ  ومِ يَ  ومُ صَ :(وعلى آلِه وسلمَ 
أمحد ومسلم وأبو [)ةً يَ اضِ مَ  ةً نَ سَ  رُ ف كَ يُ  اءَ ورَ اشُ عَ  ومُ صَ وَ  ،ةً لَ بَـ قْ تَـ سْ مُ وَ 

  ]داود



 ) ٦٣(                            كتـاب الصيـام       
 احلبيِب املصطفىهِر رجَب وذلَك لقوِل ـ ِصَياُم ش٥

 بَ جَ ن رَ اً مِ ومَ يَ  امَ ن صَ مَ :(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
  ]الشفاء[)ةً نَ سَ  امَ ا صَ منَ أَ كَ فَ 

 احلبيِب املصطفىْعَباَن وذلَك لقوِل ـ ِصَياُم شهِر شَ ٦
 :عليه السالمِلي لإلماِم عَ  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 

أصول [)اهللاِ  رُ هْ شَ  انُ ضَ مَ رَ ، وَ كَ رُ هْ شَ  بُ جَ رَ وَ  يرِ هْ شَ  انُ بَ عْ شَ (

كاَن :(قالَ  عليه السالمَوعِن اإلماِم َعِلي  ]األحكام والشفاء
يصوُم شعباَن  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  رسوُل اهللاِ 

نَـُهَما بيومٍ   أَنسٍ  َوَعنْ  ]ن عيسىأمايل أمحد ب[)ورمضاَن يفصُل بـَيـْ
 َعنْ  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  النِيب  َسأَْلتُ : قَالَ 

أصول [)ِلَرَمَضانَ  تـَْعِظيَماً  َشْعَبانَ  ِصَيامُ :(فـََقالَ  الصَيامِ  أَْفَضلِ 

  ].األحكام



  )  ٦٤(                              كتـاب الصيـام    
ـ ِصَياُم يَوَمْي االثنِني واخلميِس ِمن ُكل أسبوٍع وذلَك ٧

 املؤمنَني عائشَة قَالتْ  ِلَما ُرِوَي َعن أُم): ِيبى  كاَن النصل
 )يـََتَحرى صياَم االثنِني واخلميسِ  اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 

 يصومُ  كانَ   هُ ن أَ  زيدٍ  بنِ  أسامةَ  نْ عَ وَ  ]الرتمذي والنسائي وابن ماجة[
 وأنتَ  واخلميسَ  االثننيَ  ِملَ تصومُ : فقيلَ  واخلميسَ  االثننيَ 
صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  اهللاِ  ِيب نَ  ن إِ : ؟ فقالَ  كبريٌ   شيخٌ 
 :فقالَ  ن ذلكَ عَ  لَ ئِ سُ فَ  واخلميسَ  االثننيَ  يصومُ  كانَ   وسلمَ 

أصول األحكام [)واخلميسِ  االثننيِ  ومَ يَ  ضُ رَ عْ تُـ  اسِ الن  الَ مَ عْ أَ  ن إِ (

  .]والشفاء
ثالَث  ـ ِصَياُم األياِم البيِض ِمن ُكل شهٍر َوِهَي يومُ ٨

احلبيِب َس عشرَة وذلَك لقوِل عشرَة وأربَع عشرَة ومخ
يَا أَبَا َذر ِإَذا :(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  املصطفى

أَْرَبَع ، وَ ياٍم َفُصْم َثَالَث َعْشَرةَ ُصْمَت ِمَن الشْهِر َثالَثََة أَ 



 ) ٦٥(                            كتـاب الصيـام       
صلى اهللاُ  وقولِهِ  ]البيهقي وأمحد والرتمذي[)، َوَمخَْس َعْشَرةَ َعْشَرةَ 

ْهِر :(عليِه وعلى آلِه وسلمَ  َثَالَث َعْشَرَة َوأَْرَبَع ِصَياُم الد
  .]أمايل أيب طالب[)ِمَن الشْهرِ  َعْشَرَة َوَمخَْس َعْشَرةَ 

احلبيِب اِر يوٍم وذلَك لقوِل ـ ِصَياُم يوٍم وإفط٩
صْوِم أَْفَضُل ال:(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  املصطفى

البخاري ومسلم [)َصْوُم َداُوَد َكاَن َيُصوُم يـَْوًما َويـُْفِطُر يـَْوًما

  ].والرتمذي



  )  ٦٦(                              كتـاب الصيـام    
 يَـاُم اْلَمْنِهـيَعْنـهُ  الص  

صلى  احلبيِب املصطفىالدهِر وذلَك لقوِل  ـ ِصَيامُ ١
ْهرَ :(اهللاُ عليِه وعلى آلِه وسلمَ  الرتمذي[)َال َصاَم َمن َصاَم الد[ 

نـََهى رسوُل : قَالَ  عليه السالمُرِوَي َعِن اإلماِم َعِلي َوِلَما 
مسند [)َعن صوِم الدْهرِ  صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  اهللاِ 

  ].عليه السالماإلمام زيد 
  .ـ ِصَياُم يوِم العيِد ٢
ـ ِصَياُم أياِم التشريِق َوِهَي أياُم عيِد اَألْضَحى املبارِك ٣   

يَها َأْي تُنَشُر ِيف َك َألن األَضاِحي ُتَشرُق فِ وُمسَيْت بذل
صلى  ِإن النِيب : قَالَ  ، وذلَك ِلَما ُرِوَي َعْن أنسٍ الشْمسِ 

نـََهى َعن صوِم مخسِة أياٍم ِيف  اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
 أمايل أيب[)يوَم الفطِر ويوَم النْحِر وثالثَة أياِم التشريقِ : السَنةِ 

صلى اهللاُ  النِيب  َأن  اخلدري  سعيدٍ  َأِيب  َوَعنْ  ]طالب والدار قطين



 ) ٦٧(                            كتـاب الصيـام       
 :َوقَالَ  التشريقِ  أَيامِ  صيامِ  َعن نـََهى عليِه وعلى آلِه وسلمَ 

   ].أصول األحكام[)َوُشْربٍ  َأْكلٍ  أَيامُ  ِإنـَها(
احلبيِب صَياِم وذلَك لقوِل ـ تـََعمُد اجلمعِة بِال٤ 

 ومَ وا يَ ومُ صُ تَ  الَ :(صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  فىاملصط
َوَعِن اإلماِم  ]أمحد والبيهقي[)ومٌ يَ  هُ دَ عْ بَـ  وْ أَ  ومٌ يَ  هُ لَ بْـ قَـ وَ  ال إِ  ةِ عَ مُ اجلُ 

 قَالَ  عليه السالم َعِلي): اجلمعةِ  يومِ  َصومَ  َال تعمدن  ِإال 
  .]اجلامع الكايف[)صوِمكَ  يومَ  ذلكَ  يوافقَ  َأن



  )  ٦٨(                              كتـاب الصيـام    
  االعتـكافُ 

  :تعريُفـهُ 
جل ُهَو اإلقامُة واملالزمُة َكَما قَاَل اُهللا  :االعتكاُف لغةً 

�� ���@ ��Dَ���E�ُ?{:جاللهُ1	َْ  
�14�� ُ8��=��$41�� �n���O ��"{ 
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فـَُهَو لبٌث ِيف املسجِد بشروٍط، وأَقـَلُه : أَما ِيف الشرعِ 
  بعِد املغرِب، والدليُل عليِه قوُل اهللاِ يوٌم ِمن قبِل الفجِر ِإَىل 
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صلى اهللاُ  احلبيُب املصطفىَوُهَو سنٌة داوَم عليِه  ]١٢٥:البقرة[



 ) ٦٩(                            كتـاب الصيـام       
تكُف العشَر األواخَر حيُث كاَن يع عليِه وعلى آلِه وسلمَ 

  . ِمن رمضانَ 
  :َفْضلُـهُ 

جل ومنزلٌة رفيعٌة عنَد اِهللا  ،لالعتكاِف فضٌل عظيمٌ 
 ،صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  وعنَد رسولِهِ  ،جالله

صلى اُهللا عليِه  َوِمْن أعظِم األدلِة َعَلى ذلَك مواظبُتهُ 
صلى وَقولُُه  ،سبحانهعليِه حىت تـََوفاُه اهللاُ  وعلى آلِه وسلمَ 

 واخرَ األ العشرَ  اعتكفَ  نِ مَ :(اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
عليه مسند اإلمام زيد [)وعمرتنيِ  حجتنيِ  عدلَ  انَ كَ   ن رمضانَ مِ 

  ]وأمايل أيب طالب مالسال
  :الحكمـُة ِمْنـهُ 

صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه  احلبيُب املصطفىلقْد َسنُه 
ِيف العشِر األواخِر َوُهَو إلزاُم  ،ِيف ايِة شهِر رمضانَ  وسلمَ 



  )  ٧٠(                              كتـاب الصيـام    
ليقطَع  عز وجلالنـْفِس باإلقامِة ِيف بيٍت ِمن بيوِت اِهللا 

ليوثَق العالقَة  جل جاللهاملعتكُف نـَْفَسُه َعما ِسَوى اِهللا 
َنُه وبَني َربِه  ، فيخرُج ِمن شهواتِِه ولذاتِِه سبحانهالروحيَة بـَيـْ

وبيِتِه ووجوِدِه َمَع أهِلِه ليناجَي خالَقُه، وخيلَو بوقٍت 
َيْصُفوا فيِه َمَعُه ليخرَج ِمن ذلَك االعتكاِف َوَقْد أفاَض 

الرضا َعْنُه فيزاوُل َعَلى قلبِه اإلمياَن والتقوى و  سبحانهاُهللا 
 ِيبى اهللاُ حياَتُه بالنشاِط واهلمِة والطاعِة، وَقْد َكاَن النصل

ِإَذا دخلِت العشُر األواخُر أيقَظ  عليِه وعلى آلِه وسلمَ 
  .أهَلُه وَشد مئزرَُه َوَمشَر للعبادِة 

  :آدابُـه
ن عَ  هِ ن آبائِ عَ  علي  بنِ  زيدِ اإلماِم ن عَ جاَء ِيف األثِر 

 الفَ  الرجلُ  ا اعتكفَ ذَ إِ :(قالَ  عليهم السالمعلي اإلماِم 
 ويعودُ  ميارِ  والَ  يسابْ  والَ  لْ تيقا والَ  جيهلْ  والَ  يرفثْ 



 ) ٧١(                            كتـاب الصيـام       
 ال إِ  هُ يأيت أهلَ  والَ   اجلمعةَ ويأِيت  اجلنازةَ  ويشيعُ  املريضَ 
أصول [)جيلسْ  الَ  قائمٌ  وَ هُ ا وَ َِ  مْ هُ فيأمرُ  أو حاجةٍ  لغائطٍ 

  ]شفاء والبيهقياألحكام وال



  )  ٧٢(                              كتـاب الصيـام    
  االعتـكافِ  فـُُروضُ 

  :لالعتكاِف فرضانِ 
َم االستدالُل عليها ١ ـ النيُة َوَقْد تقد.  
احلبيِب  احلبيِب املصطفىـ الصَياُم وذلَك لقوِل ٢

 اعتكافَ  الَ (:صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  املصطفى
 علي  بنِ  زيدِ اِم َوَعن اإلم] شرح التجريد وأصول األحكام[)بصيامٍ  ال إِ 
 الَ (:قالَ  عليهم السالم ي لِ عَ اإلماِم  نِ عَ  هِ ن جد عَ  ن أبيهِ عَ 

 )بصومٍ  ال إِ  اعتكافَ  الَ وَ  جامعٍ   مسجدٍ ِيف  ال إِ  اعتكافَ 
  .]عليه السالممسند اإلمام زيد [

َفَمْن أراَد االعتكاَف دخَل املسجَد قبَل طلوِع الفجِر 
ِمن ذكٍر وتالوِة قرآٍن  عز وجل َوَشَغَل َوقْـَتُه بطاعِة اهللاِ 

وصالٍة وحضوِر حلقاِت العلِم الِيت تقاُم ِيف ذلَك املسجِد 
وتـََعلِم العلِم فـَُهَو أفضُل أنواِع الطاعاِت، وَال يضيْع 



 ) ٧٣(                            كتـاب الصيـام       
أوقاَتُه بالنوِم واملنادمِة َمَع َمن ِيف املسجِد ِيف املعتكُف 

وأمكنٌة َما  ،تَـَنمَ أغراِض الدنيا ألَنـَها أوقاٌت جيُب َأن تـُغْ 
  .ُشرَِعْت ِإال للطاعِة 

  مفسـداُت االعتـكافِ 
  :يفسُد االعتكاَف ثالثُة أمورٍ 

، َفُكل َما يفسُد الصَياَم يفسُد مفسداُت الصَيامِ ـ ١
  .االعتكاَف أيضاً 

  .ـ اخلروُج ِمَن املسجِد لغِري ُعْذٍر ٢
  .تكاِف ـ اجلماُع ِإَذا كاَن الليُل داخًال ِيف االع٣

  ليلـُة القـدرِ 
  :َفْضُلَهـا

 سبحانه وتعاىلليلُة القدِر ِمَن اللياِيل الِيت َعظَمَها اُهللا 
َفِهَي ليلٌة مباركٌة، فـََفيَها بـََزَغْت أوُل شعلٍة إهليٍة َعَلى الكرِة 



  )  ٧٤(                              كتـاب الصيـام    
وأبادِت األرضيِة َفَأَضاَءْت أرجائـََها، وزلزلْت أركاَن الشْرِك 

ففي هِذِه الليلِة نـََزَلْت أوُل آيٍة ِمَن  ،الظْلَم والعصبياتِ 
القرآِن الكرِمي الِذي َمجََع خَري اإلنسانيِة َوَما حتتاُجُه ِيف 
ِديِنَها وُدنـَْياَها، فكانْت ِحبَق خريًا ِمن ألِف شهٍر، َفِهَي 

، فليسْت ثـَواِب َعَلى عبادِة ألِف شهرٍ تزيُد ِيف اُألُجوِر وال
َا قيمُة األوقاِت ِمبَا قيمُة األياِم ِبَساعَ  َا َوِإمنِحيدُث ِفيَها ا
كتاِبِه تفسِري قاَل الزخمشري ِيف   ،ِمْن خٍري للبشريةِ 

���i'���U �ِ�Nَ "�!� {:الكشاِف عنَد تفسِري قولِِه تعاىل ُ]َ���َ�
'ٍ�D�5 �}ْ�َ {]الغايةِ  هِ ذِ  هَ َىل ا إِ هَ لِ ضْ فَ  ارتقاءِ  سببُ  ]٣:القدر 

 ن تنزلِ ا مِ هَ رَ كَ  ذَ الِيت  الدينيةِ  ن املصاحلِ ا مِ يهَ فِ  ا يوجدُ مَ 
وتبيِني الطريِق  حكيمٍ  أمرٍ  ل كُ   لِ يفصت، و والروحِ  املالئكةِ 
 :صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ قاَل رسوُل اِهللا  ،املستقيمِ 



 ) ٧٥(                            كتـاب الصيـام       
ن مِ  ا تقدمَ مَ  هُ ، ُغِفَر لَ لَيلَة القدِر إميانًا واحتساباً َمْن قَام (

ا  ذَ إِ (:صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ وقاَل ] اودأبو د[)هِ ذنبِ 
 نَ مِ   كوكبةٍ ِيف  عليه السالم جربيلُ  لَ زَ نَـ  القدرِ  ليلةُ  كانَ 

 ال إِ  اهللاَ  ونَ عُ دْ يَ  وقاعدٍ  قائمٍ  ل ى كُ لَ عَ  ونَ مُ ل سَ يُ  املالئكةِ 
  ] الرتمذي[)رحمٍ  و قاطعِ أَ  مخرٍ  ملدمنِ 

َهـا   :َوقْـتـُ
ديِد وقِت ليلِة القدِر، واألرجُح أَنـَها لقْد اْخُتِلَف ِيف حت

وذلَك ِيف األفراِد ِمَن العشِر األواخِر ِمن شهِر رمضاَن 
 :صلى اُهللا عليِه وعلى آلِه وسلمَ  احلبيِب املصطفىلقوِل 

 وعشرينَ  ثالثَ  وليلةَ  ى وعشرينَ حدَ إِ  القدرِ  وا ليلةَ اطلبُ (
 تسعَ  ليلةَ و  وعشرينَ  سبعَ  وليلةَ  وعشرينَ  مخسَ  وليلةَ 

وِيف إخفاِء هِذِه الليلِة  ]أمايل املرشد باهللا ومسلم والرتمذي[)وعشرينَ 
ِسر ِمْن أسراِر الشريعِة اإلسالميِة العظيمِة، َفَأْخَفى اهللاُ 



  )  ٧٦(                              كتـاب الصيـام    
ِرَضاُه ِيف الطاعاِت َحىت يـَُرغَب ِعَباَدُه ِيف  سبحانه وتعاىل

، ُزوا ِمن الكل الُكل، َوَأْخَفى َغَضَبُه ِيف املعاِصي ليحرتِ 
 الدعواِت، فَِإن َوَأْخَفى اإلجابَة ِيف الدعاِء ليباِلُغوا ِيف ُكل
العبَد ِإَذا ِمل يتيقْن ليلَة القدِر ِيف َأي ليلٍة ِهَي فَِإنُه جيتهُد 
بالطاعاِت ِيف مجيِع لياِيل رمضاَن ُخُصوَصًا ِيف العشِر 

جل كثُر ِمن ذكِر اِهللا وي األواخِر ِمْنُه إميانًا واحتساباً،
وِع الصالِة واخلشِمَن و الكرِمي، قراءِة القرآِن ِمن و  جالله

َلَعل اَهللا مينُحُه ِيف  سبحانه واخلضوِع وقرِع باِب الرمحنِ 
، َفَمن فـََتَح اهللاُ َلُه باَب الدعاِء  َهِذِه الليلِة دعوًة مستجابةً 

 هِذِه الليلِة ِمبَا َأْعطَاُه اإلجابَة، وللعبِد َأن يدعَو اَهللا ِيف 
َوأن يكثَر ِمن طلِب العفِو والعافيِة فـََقْد ُرِوَي َعْن أُم  ،شاءَ 

يَا رسوَل اِهللا أَرَأَْيَت ِإْن : املؤمنَني عائشَة أَنـَها قالتْ 
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ُقوِيل اللهم :(َعِلْمُت َأي ليلِة القدِر َما أقوُل ِفيَها ؟ قالَ 

  .]أمايل املرشد باهللا[)عين ِإنَك عفٌو حتب العفَو فاعُف 

َأن يرزقـََنا حالوَة مناجاتِِه وَأن  سبحانهنسأُل اَهللا 
يَا رب يغمَرنَا بفضِل إحسانِِه ِيف َهِذِه الليلِة املباركِة آمَني 

  .العاملنيَ 
  وآله ى سيدنا حممدٍ لَ عَ  وسلمَ  وصلى اهللاُ 
  هـ١٤١٦شوال  ٧
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